
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

 

INSTITUTO DE FÍSICA 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

LUANNA GOMES DE GOUVÊA 

 

 

 

 

Análise de produções didáticas de professores de química em formação inicial 
participantes do PIBID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 

 



 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

 

 

INSTITUTO DE FÍSICA 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

LUANNA GOMES DE GOUVÊA 

 

 

 

 

ANÁLISE DE PRODUÇÕES DIDÁTICAS DE PROFESSORES DE QUÍMICA EM 
FORMAÇÃO INICIAL  PARTICIPANTES DO PIBID 

  

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós Graduação Interunidades em Ensino 
de Ciências da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do título de mestre 
em ensino de ciências. 
 
Área de concentração: Ensino de Química 
 
Orientador:  
 
 
__________________________________ 
Prof. Dr. Agnaldo Arroio 

 
 
 
 
 
 



 
 
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação 
Programa Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo 

 
 
 
Gouvêa, Luanna Gomes de, 
Análise de produções didáticas de professores de química em formação inicial 
participantes do PIBID / Luanna Gomes de Gouvêa; Orientador: Agnaldo Arroio - São 
Paulo, 2014. 
 

Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2014. 
 
1. Ensino de Química; 2. PIBID, 3. Visualizações 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Nome: GOUVÊA, Luanna Gomes de 
Título: Análise de produções didáticas de professores de química em formação inicial 
participantes do PIBID 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-graduação Interunidades 
em Ensino de Ciências da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título de mestre 
em ensino de ciências 

 
 
 
Aprovado em: 
 
 
 
 
 

Banca examinadora 
 
 
 

Prof. Dr.______________________________ Instituição_______________________ 
Julgamento____________________________ Assinatura_______________________ 
 
 
 
Prof. Dr.______________________________ Instituição_______________________ 
Julgamento____________________________ Assinatura_______________________ 
 
 
 
Prof. Dr.______________________________ Instituição_______________________ 
Julgamento____________________________ Assinatura_______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



RESUMO 
 
 

GOUVÊA, L. G. Análise de produções didáticas de professores de química em 
formação inicial participantes do PIBID. Dissertação (mestrado) – Programa 
Interunidades em Ensino de Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

As ferramentas visuais tem se mostrado eficazes no ensino de química. Essas 

ferramentas apresentam bases efetivas para a compreensão da química em seus três 

modos de representação (macroscópico, submicroscópico e simbólico). Apesar da 

importância da utilização destas ferramentas, muitos professores não estão preparados 

para sua utilização em sala de aula. Diante disso, surge a necessidade de formar 

professores com capacidades para criar metodologias que abordem as ferramentas 

visuais, pois estas podem facilitar o desenvolvimento da habilidade de interpretação de 

representações pelos estudantes. Esta pesquisa possui o objetivo de investigar se os 

bolsistas PIBID de química da USP, após atividades formativas, apresentaram em suas 

produções didáticas atividades que possuam indícios dos fatores que remetem ao 

desenvolvimento da habilidade representacional e se estas produções apresentam uma 

elevada exigência conceitual. A coleta de dados foi realizada por um acompanhamento 

da formação inicial a qual os bolsistas PIBID participaram. Após a formação os 

bolsistas acompanharam as aulas de química de uma escola da cidade de São Paulo. 

Durante este período os bolsistas planejaram aulas a serem aplicadas na escola. Ao final 

de todo o processo, os bolsistas PIBID redigiram um relatório contendo o que foi 

abordado, suas observações e avaliações das aulas. A análise do desenvolvimento da 

habilidade de interpretação de representações foi realizada através de uma metodologia 

qualitativa, na qual foram utilizados trechos dos relatórios que se enquadrassem ao 

modelo CRM, adaptado de Schonborn e Anderson (2009). Como foi observado que os 

bolsistas PIBID utilizaram diversos dos fatores do modelo CRM em suas produções 

didáticas, foi realizada uma análise para averiguar se estas produções também 

continham elevada exigência conceitual. O cálculo do nível de exigência conceitual foi 

realizado abordando uma metodologia mista, que envolve o método quantitativo e 

qualitativo. O cálculo mostrou que os relatórios apresentaram satisfatório nível de 

exigência conceitual.  Com a análise foi possível concluir que esta pesquisa pode 

contribuir para a reflexão sobre a importância da formação de professores para o ensino 

de química/ciências, e ainda traz um modelo que pode servir como embasamento para 



que professores planejem suas aulas do modo a abordar a habilidade de interpretação de 

representações, que é fundamental para compreensão da química pelos estudantes. 

 

Palavras-chave: Ensino de Química, Modelo CRM, Nível de exigência conceitual, 

PIBID, Visualizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
GOUVÊA, L. G. Analysis of didactic productions of chemistry teachers in initial 
training participating PIBID. Thesis (Master) – Programa Interunidades em Ensino de 
Ciências of São Paulo, São Paulo, 2014.  

Visual tools have been proven be very important in teaching chemistry. These tools are 

effective to support the understanding of chemistry in the three modes of representation 

(macroscopic, submicroscopic and symbolic). Despite the importance of these tools, 

many teachers are not prepared to use them in classrooms. This arises the need of 

training teachers with skills to create methodologies using visual tools, since these 

methodologies can facilitate the students to develop abilities to interpret representations. 

This research aims to investigate if after training activities, the USP chemistry students 

of PIBID present in their didactic productions activities evidencing the development of 

representational ability and a high conceptual demand. The data collection was 

conducted by a follow up of the initial training with scholarship students of PIBID. 

After the training the students participated of chemistry classes at a school in the city of 

São Paulo. Those classes were sometimes planned by the PIBID students. At the end of 

the process the PIBID students wrote a report containing what was covered, their 

observations and evaluations. The analysis of the development of the interpreting 

representations ability was realized using a qualitative methodology, in which was used 

parts of the report that fits the CRM model, adapted from Schonborn and Anderson 

(2009). Since it was observed that PIBID students used several of the CRM model 

factors in their didactic productions, an analysis was realized to determine whether these 

productions also contained evidence of high conceptual demand. The calculation of the 

conceptual requirement level was done by a mixed methodology, involving the 

quantitative and qualitative method. The calculation showed that the reports had a 

satisfactory conceptual requirement level. We concluded that the CRM model can be 

used as foundation for teachers to plan their lessons in order to develop the ability to 

interpretation of external representations which is fundamental to understanding the 

chemistry by students. We also concluded that despite the use of the CRM model 

factors, it is necessary that the activities elaborated by the teachers had a high 

conceptual demand level. 

Keywords: CRM Model, Level of conceptual demand, PIBID, Teaching of Chemistry, 

Visualization. 
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1. Introdução  

 

 A química exige para seu entendimento modos representacionais como, por 

exemplo, as fórmulas e estruturas. Estas representações são utilizadas desde a época dos 

alquimistas (HABRAKEN, 2004), porém evoluíram com a humanidade, sendo 

adaptadas às mais diferenciadas tecnologias e facilitando o acesso à visualização do 

mundo submicroscópico. A partir desta evolução, tornou-se possível visualizar átomos e 

moléculas através das ferramentas visuais, facilitando a compreensão de conceitos que 

antes exigiam diversas abstrações, e auxiliando nas pesquisas na área de química. 

 As ferramentas visuais, devido a sua importância, passaram a ser utilizadas não 

apenas por cientistas e pesquisadores, mas também nas escolas, com adaptações 

acessíveis a alunos de diversas faixas etárias. Passando a auxiliar no ensino de química, 

estes softwares, esquemas, diagramas, imagens, simuladores e diversas outras 

ferramentas visuais começaram a obter um espaço importante e fundamental na 

construção de conhecimentos químicos. Segundo Jhonstone (1991), as ferramentas 

visuais são importantes para que o aluno consiga expressar seus aprendizados e 

concepções nos modos macroscópico, microscópico e simbólico, pois são nestes três 

modos que o ensino de química é fundamentado. 

 Segundo Treagust e Chandrasegaran (2009) o mundo macroscópico é composto 

pelas propriedades observáveis da matéria, o submicroscópico abrange as partículas e o 

simbólico envolve a utilização de esquematizações, figuras, equações e tantas outras 

formas de representação. O ensino envolvendo representações, segundo Cheng e Gilbert 

(2009), além de auxiliar na construção do conhecimento, utiliza diferentes formas de 

expressão que auxiliam quando estas não podem ser realizadas pela fala ou pela escrita.  

 As ferramentas visuais, quando utilizadas de forma adequada, ou seja, em 

contextos que abrangem os três modos representacionais, podem auxiliar o professor no 

exercício de sua função como educador e facilitar a compreensão de conteúdos 

químicos pelos estudantes. Diante das diversas formas de visualização, o estudante pode 

fazer uso da criatividade e imaginação tornando o aprendizado da química mais fácil e 

interessante. 

  As ferramentas visuais devem estar inseridas entre as atividades realizadas em 

sala de aula como forma de mediação entre o conhecimento e o aluno. Fazendo uso 
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desta forma de abordagem, o aluno pode ter mais embasamento para explicar questões 

químicas a modo microscópico e simbólico, rompendo a barreira entre o invisível e sua 

representação (BARNEA e DORI, 2000). 

 Os modos representacionais dos estudantes devem ser trabalhados no ensino de 

química devido a sua importância no processo de construção do conhecimento. Pois, a 

partir das representações que os alunos têm sobre átomos, moléculas e processos 

químicos o professor pode se basear para mediar o estudante no processo de ensino-

aprendizagem de forma que essas representações possam se tornar conhecimento. Para 

esses fins, vem sendo feita a utilização de diversos métodos visuais, os quais buscam 

auxiliar professor e aluno no ensino de ciências.  

 Porém, existem algumas barreiras entre o conhecimento e sua representação a 

serem vencidas. Pode-se citar, por exemplo, Ben-Zvi, Eylon e Silberstein (1987), que 

abordam o fato de estas representações exigirem abstrações que são de difícil 

compreensão por parte dos estudantes. Wu, Krajcik e Soloway (2001) dizem que outra 

dificuldade enfrentada pelo estudante é conseguir transitar de uma representação 

química para outra. Bodner e Domin (2000) mostraram em sua pesquisa que 

universitários apresentam dificuldades em dar nomes a moléculas representadas através 

das projeções de Newman, quando comparadas aos demais tipos de representações 

moleculares, mostrando que os modos representacionais devem fazer sentido para o 

estudante. Cheng e Gilbert (2009) citam que os estudantes tem dificuldade de 

transformar o conhecimento verbal ou escrito em representações. Treagust e 

Chandrasegaran (2009) ressaltam que estudantes do ensino médio precisam saber como 

as reações químicas ocorrem, porém não conseguem explicá-las como sendo um sistema 

de partículas, deixando apenas explicações memorizadas. Pesquisas como a de Sanger 

(2000), Treagust e Chandrasegaran (2009) mostram que estudantes os quais participam 

de aulas com utilização de visualizações apresentam uma melhor e mais profunda 

compreensão dos três modos quando comparados a estudantes que foram dispostos a 

ferramentas tradicionais de ensino. 

 Segundo Touli et al. (2011), muitos  conceitos químicos ficam mal entendidos ou 

são mal interpretados pelos estudantes. Essas concepções inadequadas podem 

acompanhar o aluno durante toda a educação básica e permanecer até mesmo no modo 

superior de ensino. Van Berkel, Pilot e Bulte (2009) ressaltam que para compreensão do 
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mundo macroscópico as perspectivas submicroscópicas são fundamentais. Porém, ainda 

de acordo com esse autor, a dificuldade de entendimento e distinção entre os modos 

macroscópico, submicroscópico e simbólico não pertence apenas aos alunos, pertence 

também aos professores, os quais não conseguem ter conceitos bem estabelecidos 

dentro desses modos. Para vencer essa barreira, alunos e professores criam formas de 

aceitar o invisível fazendo uso apenas de definições e explicações macroscópicas e, 

provavelmente, sem um real significado (VAN BERKEL, PILOT e BULTE, 2009). Isto 

torna a química difícil de entender e faz com que os alunos tenham a concepção da 

química como uma matéria chata, cansativa e que aborda apenas memorização de 

conceitos e de fórmulas. 

 Apesar da importância que as ferramentas visuais apresentam, elas muitas vezes 

deixam de ser exploradas e utilizadas nas escolas devido ao despreparo dos professores 

para lidar com esses métodos. Muitas vezes, acostumados a metodologias tradicionais e 

com uso de memorização de conteúdos, os professores deixam de utilizar ferramentas 

que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem fazendo com os alunos apresentem 

dificuldade de aprendizado ou não consigam entender os conteúdos de forma adequada. 

Neste contexto, é possível notar a escassez na formação de profissionais preparados 

para o uso de visualizações. 

 De acordo com a pesquisa de Treagust e Chandrasegaran (2009), os professores 

se preocupam muito mais em ensinar a forma mecânica de balancear reações químicas 

do que ensinar sobre as partículas envolvidas nas reações, deixando os estudantes 

“perdidos” quanto à dinâmica das partículas que reagem entre si. Outro fator que 

interfere no ensino de química é que os professores, muitas vezes preocupados com o 

tempo e cumprimento das atividades, se esquecem de estabelecer a relação entre os três 

modos de representação (TREAGUST e CHANDRASSEGARAN, 2009). Então, faz-se 

necessário, a priori, a melhoria qualitativa da formação de professores, capacitando-os 

para o uso das mais diversas ferramentas visuais, para que saibam planejar e conduzir 

aulas que abordem os três modos representacionais e possibilitem que os alunos 

desenvolvam a habilidade de interpretação de representações externas. Dessa forma, o 

professor terá condições de acompanhar a evolução dos estudantes, os quais estão cada 

vez mais integrados às tecnologias apresentando interesse em metodologias além das  

tradicionais.  
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2. Referencial Teórico 
 

2.1 Visualizações e os Modos de Representação do conhecimento Químico 
 

 Ferreira (2010) define as visualizações como um termo que abrange toda 

representação não verbal.  Ainda, esta mesma autora, exemplifica alguns termos que 

derivam, sem diferenças, do uso de visualizações como recursos visuais, ferramentas 

visuais e modos visuais. Estes termos serão também utilizados na presente pesquisa.  

 Segundo Talanquer (2011), as visualizações podem auxiliar no pensamento 

quantitativo e qualitativo a partir de sinais visuais e, além disso, relacionam o 

conhecimento descritivo de moléculas e transformações químicas com os modelos 

criados para explicar o mundo da experiência. Para Jhonson-Laird (1983) as 

visualizações são uma forma de representação do conhecimento e para Adúriz-Bravo 

(1999), as visualizações fazem mediação entre teoria e representação.   

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais Mais (PCN+), para o 

desenvolvimento das representações são necessárias competências como, por exemplo, 

identificar, relacionar e interpretar. Estas competências devem ser traduzidas de forma a 

representarem as transformações químicas (BRASIL, 2002). Segundo, Davidowitz e 

Chittlebourought (2009) as representações podem ser utilizadas como uma ferramenta 

para expressar e construir conhecimentos. 

 De acordo com García e Palacios (2006), os modos de representação externa são 

formados pela linguagem, signos, representações computacionais, entre outros. Duval 

(1999) caracteriza as representações externas como semióticos que ocorrem com a 

criação da representação, que são trabalhadas de forma a serem transformadas em 

conhecimento. Dentro desses sistemas é necessária a conversão de uma representação 

em outra, para que ocorra construção de conhecimento, 

 Na década de 70, a teoria de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo passou a 

ser investigada no ensino de ciências. Essa teoria é dividida em quatro estágios 

(Sensório-motor, Pré-operacional, Operatório concreto e Operatório formal) os quais 

caracterizam fases do desenvolvimento humano. O estágio operatório formal aborda a 

fase da adolescência (acima de 12 anos) onde, inicia-se a capacidade de pensar 

logicamente e de fazer abstrações (RAPPAPORT, 1981). Segundo Goodtein e Howe 

(1978), a dúvida que surgia da teoria de Piaget era como utilizá-la no ensino de ciências. 
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Então, baseados nas definições de Piaget sobre o estágio operatório formal, os modelos 

concretos, ou seja, modelos para construção de moléculas começaram a ser utilizados no 

ensino de ciências. 

 Goodtein e Howe (1978) pesquisaram sobre a utilização dos modelos 

moleculares no ensino de química, avaliando se esses modelos melhoravam a 

aprendizagem e se estavam relacionados ao pensamento operatório formal do aluno. 

Para isto, aplicaram atividades sobre estequiometria para estudantes do ensino médio 

(faixa etária média de 16 anos). O teste foi feito com questões que exigiam capacidades 

de exclusão, operação, proporcionalidade e raciocínio lógico, utilizando os modelos 

concretos. Os resultados mostraram que após a utilização dos modelos houve melhora 

no aprendizado dos conceitos de estequiometria. As autoras ainda afirmam que o ensino 

de conceitos de estequiometria exige lógica e abstrações, logo são mais fáceis de serem 

compreendidos por estudantes que estão no estágio operatório formal. Desta forma, os 

estudantes que não estão nessa fase não conseguem aprender conceitos que dependem 

de lógica e abstração seja qual for metodologia empregada. Atualmente sabemos que as 

capacidades de lógica e raciocínio dependem de diversas outras características 

individuais do sujeito e não apenas a idade. 

 Mesmo com a comprovada eficácia dos modelos concretos e de sua relação com 

a teoria de Piaget, o avanço tecnológico trouxe outras inovações para o ensino de 

ciências. Então, a partir da década de 90, baseados nas pesquisas de cientistas 

cognitivos, começaram a ser desenvolvidos programas computacionais para ensino de 

química, que prometiam e ainda prometem auxilio na mediação do processo de 

construção do conhecimento (FERREIRA, 2010). Johnstone é um destes cientistas 

cognitivos, sua pesquisa tem trazido embasamentos para diferentes metodologias de 

ensino, que vem tentando abordar e estimular os diferentes modos de representação dos 

estudantes, favorecendo aprendizado mais amplo e facilitando a compreensão do 

estudante. 

 De acordo com Johnstone (1991), os modos representacionais macroscópicos, 

submicroscópicos e simbólicos compõem o ensino de química. As representações 

mentais adquiridas a partir de percepções dos sentidos formam o modo macroscópico. 

As representações dos modelos de partículas e moleculares referem-se ao modo 

submicroscópico. Por fim, o modo simbólico é constituído pelas fórmulas, equações, 
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expressões e outras representações químicas. Estes três modos vem guiando muitos 

pesquisadores e educadores em suas pesquisas e práticas no ensino de química 

(TALANGUER, 2011). 

 Segundo, Davidowitz e Chittlebourought (2009), o modo submicroscópico é 

uma junção do modo macroscópico e do simbólico, conforme mostrado na Figura 1, 

onde o real (macroscópico) e o representacional (simbólico) são abordados juntos no 

modo submicroscópico, exigindo diversas habilidades para sua compreensão, tornando-

o o modo de mais difícil entendimento (NELSON, 2002; KOZMA e RUSSELL,1997).  

 

 

Figura 1: O real e o representacional nos três modos representacionais do ensino de 
química (DAVIDOWITZ e CHITTLEBOUROUGHT, 2009). 

 

 O modo macroscópico, segundo Tsaparlis (2009), tem sido considerado o 

responsável pela imagem e conceituação inadequada que muitos estudantes apresentam. 

Por isso, deve haver sempre a apresentação dos três modos aos estudantes fornecendo 

embasamento para um aprendizado mais completo e abrangente.  

Atualmente, Jhonstone (2010) apresentou seu modelo com pequena variação 

para as ciências físicas, como mostrado na figura 2: 
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Figura 2: Modos de representação em ciências (JHONSTONE, 2010). 

 

Segundo Jhonstone (2010) o modelo apresentado na figura 2 representa três 

maneiras de olhar para os fenômenos químicos. De acordo com o autor, esse modelo foi 

baseado em um diagrama que os geólogos utilizam para representar as proporções dos 

componentes minerais de uma família. 

 

“Qualquer silicato de alumínio seria representado ao 
longo do lado entre os dois componentes e o mesmo se aplica 
para qualquer silicato de magnésio. No entanto, a composição de 
um silicato de alumínio e magnésio poderia ser representada por 
um ponto no interior do triângulo, dependendo da contribuição 
de cada componente.” (JHONSTONE, 2010). 

 

Jhonstone (2010) explica que seu modelo deve ser compreendido de maneira 

simples, ou se tornará inaplicável, pois não há hierarquias implícitas nesse modelo.  

Em uma aula de química o professor pode passar de um ponto para outro do 

triângulo, porém nada garante que o estudante consiga acompanhá-lo. Umamaneira que 

o professor tem para saber se o aluno realmente aprendeu é dialogando face a face com 

o aluno, mas isso é impossível pelo elevando número de alunos que um professor de 

química pode ter (JHONSTONE, 2010).  

Para conseguir transitar entre os modos de representação é necessário que se 

tenha uma boa compreensão da linguagem química, pois o processo de ensino e 

aprendizagem é feito através da linguagem. Se a linguagem química é desconhecida os 

estudantes podem criar significados próprios para ela, levando a criação de concepções 

alternativas e interpretações pessoais. Devido a isso a linguagem e simbologia química 

devem ser apresentadas aos estudantes de forma clara. 
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2.1.1 O modo Macroscópico 

 A atividade mais utilizada para o ensino a modo macroscópico são as aulas 

experimentais. Tsaparlis (2009) ressalta que na química, por ser uma ciência 

experimental, as aulas práticas seriam as mais apropriadas para o ensino e aprendizagem 

desta disciplina. Este mesmo autor ainda afirma que as práticas desenvolvidas para o 

ensino de química são variadas e diferenciadas podendo ser realizadas pelos alunos ou 

mesmo pelo professor de forma demonstrativa.  

 Como forma de ligação entre o modo macroscópico e representacional, Tsaparlis 

(2009) sugere que, em aulas práticas, os alunos sejam incentivados e orientados pelo 

professor a fazerem representações de reações químicas que ocorrem durante o 

experimento. 

 A experimentação também pode ser utilizada com ênfase na história da química, 

mostrando aos estudantes a importância da experimentação na busca de respostas e 

validação de hipóteses, as quais os cientistas foram e estão dispostos (TSAPARLIS, 

2009). Para relacionar o conteúdo com a história da química pode-se propor aos 

estudantes atividades experimentais que abordem de forma alternativa as experiências 

feitas pelos cientistas. Pois, as atividades experimentais quando tratadas de forma 

investigativa e que levem os estudantes a resolverem uma questão problema podem 

auxiliar de forma eficaz na construção de conhecimento sobre diversos conteúdos 

(SOARES, 2006). Para Gonçalves (2005) o que não se pode deixar de lado quando se 

trata de experimentação é a relação do experimento com o conteúdo, deixando claro ao 

estudante os objetivos do experimento.  

 Apesar das aulas práticas serem consideradas uma boa ferramenta no processo 

de construção do conhecimento, a escassez de materiais, laboratórios e recursos para 

emprego dessa metodologia tem levado pesquisadores e professores a buscarem 

métodos alternativos, com materiais de baixo custo e mais acessíveis.   

2.1.2 O modo submicroscópico 

 Bucat e Mocerino (2009) apresentam definições para o modo submicroscópico, 

evidenciando a importância da imaginação para acessar os contextos não observáveis. 

Os autores ressaltam o ato de imaginar como fator fundamental para se entender a 

química e como caminho para o desenvolvimento das habilidades de visualização. 
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 As diferenças entre o modo macroscópico e submicroscópico devem ser bem 

compreendidas, pois estas diferenças devem fazer sentido para que o aluno possa 

entender e representar suas concepções e aprendizados. Bucat e Morcerino (2009) 

trazem algumas diferenças entre o modo macroscópico e o submicroscópico 

evidenciando alguns exemplos, que mostram que a imaginação é fundamental para se 

atingir o modo submicroscópico, alguns deles estão citados abaixo:  

• Macroscópico: Pressão de um gás. 

Submicroscópico: Colisões e rápido movimento entre partículas e nas paredes 

de um recipiente. 

• Macroscópico: Fusão. 

Submicroscópico: A temperatura é alta o suficiente para que as partículas 

tenham energia necessária para romper algumas forças intermoleculares. 

• Macroscópico: Uma substância com atividade óptica. 

Submicroscópico: As moléculas de uma substância são assimétricas. As 

interações entre as moléculas e radiação eletromagnética é tal que esse plano de 

polarização da radiação é sempre girado na mesma direção. 

 Para Van Berkel, Pilot e Bulte (2009) o envolvimento pessoal do aluno no 

processo de construção do conhecimento, ou seja, a contextualização dos temas 

abordados em sala de aula pode facilitar e estimular a compreensão dos aspectos 

representacionais, macroscópicos e submicroscópicos. Segundo os autores, os materiais 

didáticos devem dar ênfase a questões relevantes para os estudantes, colocando em 

prática questões sociais, ambientais, culturais, éticas e tecnológicas do meio onde o 

estudante está inserido. Porém, segundo Garnett et al. (1990), os alunos possuem 

dificuldade de relacionar suas concepções previas com novos conceitos ou, até mesmo, 

não possuem concepções prévias sobre determinados assuntos. Desta forma, o professor 

deve estar preparado para lidar com todo tipo de ideias oriundas dos alunos e, se os 

alunos possuem pouca ou nenhuma concepção previa sobre determinado assunto, o 

professor deve possuir conceitos teóricos, práticos e didáticos o suficiente para suprir as 

necessidades dos estudantes. 
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2.1.3 O modo submicroscópico 

 Um dos métodos representacionais mais utilizados, tanto na escola quanto na 

mídia, são as esquematizações, que possuem a finalidade de facilitar a compreensão, 

traçando um caminho entre o conhecimento científico e o público em geral (CHENG e 

GILBERT, 2009). De acordo com Holanda (2010) os esquemas representam as relações 

e funções de determinado assunto em forma de figuras que podem ser consideradas 

auxiliares na construção do conhecimento. 

 No mesmo contexto das esquematizações estão os diagramas, que são 

representações gráficas (HOLANDA, 2010) que auxiliam os estudantes no 

desenvolvimento de imagens mentais a modo submicroscópico, facilitando a 

compreensão de diversos conceitos e visualização do comportamento de diversas 

substâncias e reações diante da mudança de variáveis. Porém, a eficácia dos diagramas e 

esquematizações depende da forma como os alunos os interpretam (DAVIDOWITZ e 

CHITTLEBOROUGH, 2009). 

 Segundo Tabet (2009), existe uma linguagem química onde são utilizados 

diversos símbolos como forma de representação de conceitos.  Este mesmo autor cita 

exemplos destes símbolos, apresentados na tabela 1. 

Tabela 1: Exemplos de símbolos químicos, adaptados de Taber (2009). 

Símbolo Função 

He, Pb, O, Au, Sn, Mg, etc. Representar os elementos químicos 

A, Z Representam Número Atômico e Massa 
Atômica, respectivamente. 

M, m, V, P, λ,T, H, S, etc Representam quantidades mensuráveis 

K, h, ħ,  Ka, z, etc. Representam constantes 

∆, pH, >, <, etc. Representam relações matemáticas 

f.c.c., b.c.c, c.c.p, etc Representa as características estruturais dos 
cristais 

(II),(III), (IV), (VI) Representam o estado de oxidação 

 

 Os desenhos de estudantes também têm sido muito utilizados como forma de 

representação do conhecimento químico. Segundo Cheng e Gilbert (2009) os 

pesquisadores tem mostrado cada vez mais em seus trabalhos a forma como os 



11 

 

 

estudantes representam conceitos químicos como solubilidade, modelos atômicos, 

soluções, entre outros.  

 As fotografias podem ser utilizadas como ferramentas visuais. As fotografias 

estão presentes na maior parte dos livros didáticos e, segundo Pozzer e Roth (2003), 

podem estar presentes de diversas formas, com finalidade ilustrativa, decorativa, 

complementar ou explanatória, trazendo uma abordagem diferenciada dos conteúdos. 

Bueno (2011) ressalta que diversas vezes as fotografias ou ilustrações aparecem nos 

livros didáticos como representação visual daquilo que está representado em forma de 

texto, o problema que existe nesta forma de representação é que pode ocorrer uma 

compreensão inadequada do texto, devido ao que está presente na imagem, podendo, até 

mesmo, restringir a compreensão do estudante. As imagens presentes em livros 

didáticos podem ser interpretadas de diversas maneiras dependendo da representação 

que cada indivíduo faz daquela ilustração de acordo com suas concepções prévias, 

sentimentos ou imaginação (BUENO, 2011). 

 As ferramentas computacionais também são muito utilizadas na representação de 

conceitos químicos. Os softwares educacionais simulam reações químicas 

possibilitando a visualização das transformações químicas a modo macroscópico, 

microscópico e simbólico. Porém, para uso dessas ferramentas é necessário que o 

professor tenha conhecimento de suas funções e metodologias para inserção destas em 

suas aulas. É necessário também que os professores compreendam qual a real intensão 

das ferramentas visuais, conforme explicitado por Ferreira e Arroio (2009): 

 Considerando igualmente as especificidades destas 
ferramentas, tememos que, nos cursos de formação inicial, estes 
professores muitas vezes não sejam apetrechados 
convenientemente da noção que estes objetos moleculares são 
representações imagéticas da entidade molecular e podem ser 
definidos como uma analogia do que supomos ocorrer no plano 
submicroscópico da matéria e não um retrato da realidade. 
(FERREIRA e ARROIO, 2009, p.35). 

 

 Este é um exemplo da necessidade de formação inicial adequada para que os 

futuros professores saibam utilizar as ferramentas visuais e para que estas tenham 

significado a ponto de trazer grandes benefícios à aprendizagem de conceitos químicos. 
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2.2 Habilidade Representacional 
 

A habilidade representacional é voltada à compreensão e uso de diversas 

representações. Rose e Feldman (1995) definem a habilidade representacional como a 

capacidade de criar uma imagem mental (ou abstração) de algum evento ou de algo 

invisível usando-a de forma flexível. A habilidade representacional requer também a 

habilidade de diferenciar os efeitos das diferentes representações e entender quando e 

porque usar uma representação em vez de outra. Essa competência necessita que o aluno 

aprenda a analisar, raciocinar e explicar as características dos diferentes tipos de 

representação (HINZE et al., 2013). Essas habilidades são geradas através da prática e 

experiência, podendo ser evidentes quando ocorre a transição entre os modos de 

representação (macroscópico, submicroscópico e sombólico).   

Segundo Hinze et al. (2013) para o desenvolvimento da competência 

representacional são necessários levar em consideração três tópicos: 

1) A natureza individual do interesse do aluno em utilizar a 

representação; 

2) Se as habilidades dos alunos influenciam na adoção das 

representações; 

3) Os tipos de tarefas educacionais que melhor suportam ou são 

melhor suportadas pelas interações dos alunos com visualizações cientificas. 

Pela falta de prática, alunos que estão começando a estudar química e 

começando a aprender a utilizar visualizações podem conseguir realizar tarefas que 

requerem apenas conceitos básicos de representação como identificação ou comparação 

(HEGART, CANHAM e FABRIKANT, 2010). Segundo Hinze et al. (2013) a 

compreensão de como o conhecimento prévio pode facilitar a seleção e decisão 

enquanto os estudantes adquirem prática com visualizações explicaria informações 

teóricas do desenvolvimento da habilidade visual, ou seja, quanto maior o conhecimento 

inicial sobre química melhor e mais fácil será adquirida a habilidade representacional. 

Segundo Hinze et al. (2013), a aquisição da habilidade representacional pode ser 

motivada dos seguintes modos: 

1) Aumentando o interesse em novas representações; 
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2) Utilizando os recursos cognitivos necessários para interpretar 

representações desconhecidas; 

3) Fomentando estratégias adaptativas para lidar com as dúvidas. 

Aprender química exige que o estudante se familiarize com a linguagem própria 

da química. Para isso Strickland, Kraft e Bhattacharyya (2010) afirmam que os 

estudantes de química devem se familiarizar com os diferentes métodos de 

representação de moléculas, desenvolvendo a habilidade de desenhar as moléculas 

utilizando esses métodos. Devem também compreender os formalismos utilizados nas 

representações e compreender o significado simbólico das representações químicas.  

Stieff (2011) fez um estudo sobre o impacto das ferramentas de visualização 

computacionais no apoio a aprendizagem e desenvolvimento da competência 

representacional do aluno. A pesquisa foi realizada com 460 alunos e 4 professores. Os 

professores participaram de uma formação para utilização do módulo chamado de 

“Descobrindo a matéria!”. Depois os professores adaptaram o módulo ao currículo e às 

características de sua turma e o aplicaram. As aulas foram observadas e gravadas pelo 

pesquisador.  

O módulo era composto por uma atividade laboratorial, três atividades de 

simulação e uma atividade de discussão que eram concluídas em quatro sessões de  45 

minutos. Na atividade laboratorial os alunos realizam um experimento explorando e 

observando fenômenos químicos em nível macroscópico. Na atividade de simulação as 

duplas de estudantes exploravam uma simulação de computador para entender a 

natureza das interações submicroscópicas que são responsáveis pelos acontecimentos 

macroscópicos observados no laboratório. Por fim, cada dupla deveria completar uma 

atividade guiada para explorar a simulação, fazendo previsões e gerando explicações 

sobre a relação entre o submicroscópico e o macroscópico. Na atividade de discussão, o 

professor conduz uma síntese das observações dos alunos para discutir os conceitos que 

ligam o submicroscópico com as suas observações macroscópicas. 

A partir da análise de pré e pós teste e comparação entre as turmas que 

utilizaram com as que não utilizaram o módulo, os autores puderam concluir que os 

estudantes desenvolviam uma melhor compreensão da relação entre o movimento 

molecular e as propriedades físicas das substâncias sobre o modo macroscópico. Os 

resultados do estudo indicaram que o módulo possui potencial significativo para apoiar 
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o desenvolvimento da habilidade representacional dos alunos de química. Além disso, a 

qualidade dos desenhos dos estudantes no pós teste sugere que o módulo teve um 

impacto significativo nos alunos, desenvolvendo a compreensão conceitual da natureza 

corpuscular da matéria. 

De acordo com Stieff (2011) a utilização de visualizações pode ajudar os 

estudantes a notarem a “relação entre a representação e o mundo representado”, além 

disso pode facilitar e melhorar a habilidade representacional do estudante.   Para que 

ocorra o desenvolvimento da habilidade representacional, é necessário que os 

professores de química estejam preparados para utilizar as visualizações de maneira 

adequada a realidade escolar e às necessidades dos estudantes. 

Schönborn e Anderson (2009) baseados em suas pesquisas no desenvolvimento 

das habilidades dos alunos de interpretarem representações externas, e no trabalho de 

Justi e Gilbert (2002) sobre a visão dos professores sobre a natureza da modelagem 

criaram um modelo de fatores que determinam a habilidade de interpretação de 

representações externas. 

 

Figura 3: Estrutura para guiar o processo de desenvolvimento de modelagem (JUSTI e 
GILBERT, 2002, p.371) 
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 O modelo criado por Schönborn e Anderson (2009), apresentado na Figura 3, é 

composto por três fatores originais e quatro fatores interativos.  Os fatores originais são 

chamados de Conceito (C), Raciocínio (R) e modo (M). Os fatores interativos são o 

Raciocínio/Modo (RM), Conceito/Raciocínio (CR), Conceito/Modo (CM) e 

Conceito/Raciocínio/Modo (CRM).   

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de Venn que representa o modelo para utilização de visualizações 
pelo professor. Adaptado de Schönborn e Anderson (2009) 

 

Como forma de validação do modelo, os autores entrevistaram nove estudantes 

de bioquímica utilizando uma sequência de entrevistas que investigavam a forma destes 

estudantes interpretarem as representações externas. Os resultados da pesquisa 

mostraram a validade do modelo criado. Os autores ainda sugerem que o modelo pode 

ter uma série de aplicações como criação de ferramentas para auxiliar o aluno a 

interpretar representações externas, auxiliar pesquisadores a identificar as dificuldades 

dos alunos em interpretarem representações externas e no desenvolvimento de 

estratégias para melhorar a aprendizagem.  

Anderson et al. (2013) aponta a definição de cada um dos fatores por eles 

propostos e traz neste artigo um nome para o modelo por eles proposto, o modelo CRM. 

Segundo os autores (C) representa o conhecimento prévio conceitual do aluno que é 

relevante para interpretação de representações externas, (R) representa as habilidades de 

raciocínio necessárias para interpretação da representação externa e (M) caracteriza o 

simbolismo e a natureza da representação externa. Os três fatores são interdependentes 

gerando deste modo quatro fatores interativos. Segundo os autores, isso acontece porque 

o aluno não pode demonstrar suas habilidades de raciocínio sem ter algo para 

argumentar, como uma representação externa (RM) ou com seus conhecimentos (RC). 
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Desta forma, a real interpretação de uma representação externa ocorre no envolvimento 

de todos os fatores (CRM). 

2.3 Formação de Professores 
 

 A formação de professores preparados para o exercício de sua função de 

educador vem sendo cada vez mais estudada por diversos pesquisadores da área de 

ensino de ciências (SCHNETZLER, 2002; CHEWPRECHA, GARDNER e 

SAPIANCHAI, 2006; HAMPEL, 2009; CHIEN et al., 2012). Estas pesquisas vêm 

sendo de extrema importância para os docentes do ensino superior que, agora, tem 

acesso a variadas metodologias que favorecem a formação de licenciados bem 

preparados e atuantes. Esta formação diferenciada vem trazendo ganhos para o 

graduando, a escola, os alunos e a sociedade.  

 Para a formação de professores atuantes é necessário que os licenciandos tenham 

a possibilidade de criar, planejar e elaborar suas próprias atividades, não ficando presos 

a livros didáticos. Quando o licenciando desenvolve suas aulas, as aplica e avalia seus 

alunos e sua atuação, ele desenvolve a capacidade de refletir sobre sua prática docente 

mostrando quem ele é e como ele age (ZEICHNER, 1993). 

 Segundo Nóvoa (2002), a auto avaliação do professor sobre sua prática deve 

leva-lo a reelaboração, reorganização e adaptação de suas metodologias de acordo com 

as necessidades de seus alunos e adequação dos conteúdos. Esse ato de refletir sobre 

suas próprias experiências também é tratado por Zeichner (1993) da seguinte maneira. 

Os professores que são práticos reflexivos desempenham 
importantes papéis na definição das orientações das reformas 
educativas e na produção de conhecimento sobre o ensino, 
graças a um trabalho de reflexão na e sobre a sua própria 
experiência. (ZEICHNER, 1993 p. 10). 

 Nos cursos de formação inicial, os professores devem ter a oportunidade de 

confrontar teorias vistas na universidade com a prática, se inserindo na escola e 

vivenciando a realidade escolar. Desta forma, o professor pode praticar a construção de 

conhecimento crítico sobre suas atividades (SCHÖN, 2000). 

 Além de vivenciar uma formação reflexiva os professores devem estar 

preparados para a utilização das diversas ferramentas existentes, principalmente no 

ensino de química onde várias abstrações são exigidas para a compreensão de seus 
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conceitos. De acordo com Ferreira e Arroio (2009), é necessário que os professores 

saibam preparar atividades sequenciais que considerem a relação entre professor, aluno 

e ferramentas visuais. Para isso, os cursos de licenciatura devem contemplar o uso das 

ferramentas visuais, formando professores aptos para utilização adequada dessas 

ferramentas de forma a favorecer a compressão de conceitos químicos. 

 Com a finalidade de investigar a utilização e concepções sobre o uso de 

ferramentas visuais, de estudantes de licenciatura em química, Ferreira e Arroio (2009) 

aplicaram questionários a professores em formação inicial, os quais cursavam a 

disciplina Metodologia do Ensino de Química II na USP.  Dentre os 24 alunos que 

responderam os questionários, 16 haviam tido alguma prática como professor e os 

demais nunca haviam lecionado.  A partir das respostas dos professores em formação 

inicial, Ferreira e Arroio (2009) observaram que as ferramentas visuais mais utilizadas 

pelos licenciandos que já haviam lecionado, são as imagens e os modelos, por serem de 

mais fácil utilização devido ao acesso ou conforto ao utilizá-las. Os autores ressaltam 

que, de acordo com a análise, as ferramentas citadas anteriormente são mais empregadas 

em conteúdos de química onde são exigidas abstrações.  Ainda de acordo com a 

pesquisa, os autores constataram que os professores em formação inicial possuem a 

concepção de que as representações são cópias do real e não tentativas de reprodução de 

algo invisível. Por fim, os autores ressaltam que, de acordo com as respostas dos 

questionários, os professores em formação se sentem despreparados para o uso das 

ferramentas visuais, pois estes tópicos são abordados de forma superficial no curso de 

licenciatura. O trabalho de Ferreira e Arroio (2009) mostra o pouco conhecimento que 

alunos de licenciatura possuem sobre a variedade de ferramentas visuais e suas 

aplicações no ensino de química. 

 O trabalho de Aksela e Lundell (2008) também foi baseado na aplicação de 

questionários a professores em formação continuada, atuantes em escolas da Finlândia, 

os quais participaram de cursos de modelagem. O objetivo do trabalho foi identificar os 

motivos da utilização ou não das modelagens, como são usadas e os recursos 

necessários para sua utilização em sala de aula. Os autores observaram que os 

professores descobriram vários benefícios do uso de modelagem a partir da observação 

de sua própria prática. A principal razão para a utilização desta ferramenta foi levantada 

como sendo o acesso à visualização, ilustrando conceitos de difícil compreensão. 

Segundo os autores a maioria dos professores utiliza a modelagem para mostrar 
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moléculas 3D no ensino de isomeria, ligações químicas e orbitais moleculares.  

 Alguns professores nunca haviam feito uso das ferramentas visuais em suas 

aulas devido à falta de softwares ou oportunidades para uso de computadores nas 

escolas (AKSELA e LUNDELL, 2008). Diante desta constatação pode-se inferir que 

atualmente existe uma grande variedade de softwares livres para ensino de química, o 

que pode ter ocorrido é o desconhecimento do professor da existência de ferramentas 

livres. Vale ainda ressaltar que existem ferramentas visuais que não necessitam do uso 

de computadores, pois modelos podem ser construídos com materiais alternativos 

(bolinha de isopor, tampa de refrigerante, palitos, canudos de plástico, etc.) ou podem 

ser usadas imagens e figuras.  

Os autores ressaltam que devem ser inseridas iniciativas que proponham 

treinamento aos professores para que eles saibam utilizar e criar diferentes abordagens 

com uso de modelagem e outras ferramentas visuais. Quanto aos recursos necessários 

para uso da modelagem, os professores deixaram claro que necessitavam de mais 

preparo para utilização das ferramentas, ressaltando que apesar de os softwares serem 

de fácil utilização, eles acharam difícil fazer com que estes se tornem ferramentas 

educacionais. 

 Savec et al. (2006) analisaram a opinião de professores em formação inicial e 

professores em formação continuada quanto ao uso de modelos no ensino de química. 

Para a pesquisa foram aplicados questionários a 54 professores de química de diferentes 

regiões da Eslovênia e a 21 professores em formação da Universidade de Ljubljana e da 

Universidade de Maribor. Os autores constataram a partir da análise dos questionários 

que ambos os grupos de professores dizem que o uso de modelos é importante no ensino 

de química, mas principalmente no ensino de moléculas orgânicas. Os resultados 

obtidos pelos pesquisadores mostraram que a maior parte dos professores afirma que 

usariam modelos moleculares frequentemente se as condições das escolas fossem mais 

favoráveis, dizendo que estes modelos não estão disponíveis nas escolas (SAVEC, et al., 

2006).  

 A pesquisa de Savec et al. (2006) ainda mostra que, além da escassez de 

modelos moleculares nas escolas, a maioria dos professores não sabem utilizar 

programas computacionais para construção de estruturas moleculares. Segundo os 

autores, os professores são conscientes da importância de aprenderem a utilizar as 
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ferramentas computacionais e possuem interesse em aperfeiçoar seus conhecimentos. 

Com base na pesquisa os autores apresentam algumas iniciativas que podem ser 

utilizadas para melhorar essa situação: 

 “1. O Ministério da Educação deve ser informado sobre 
essa situação para que possam ser alocados fundos para a 
melhoria do ensino e infraestrutura das escolas públicas. 

 2. O currículo existente no ensino superior para 
professores em formação deve ser melhorado, dando mais 
ênfase a temas sobre modelos de moléculas e ferramentas 
computacionais (introduzindo tecnologias, discutindo possíveis 
equívocos, e indicando mais exemplos práticos de sua 
utilização). 

 3. Cursos especiais de formação continuada de 
professores, com a finalidade de melhorar a sua formação 
quanto a conhecimentos de informática e indicando exemplos 
práticos de como os modelos podem ser utilizados no processo 
de ensino e aprendizagem. 

 4. Materiais educativos com foco em modelos 
moleculares, equipados  com sugestões metodológicas para a 
sua utilização, devem ser desenvolvidos para apoiar o processo 
educacional. Os materiais devem ser, de preferência, em formato 
eletrônico (por exemplo, baseado na web ou CD-ROM) para 
facilitar o acesso. 

 5. Devem ser utilizadas novas ligações entre a química e 
outras disciplinas no ensino médio para estimular o 
desenvolvimento da visualização espacial dos estudantes (por 
exemplo, em matemática utilizando-se diferentes representações 
moleculares estruturas moleculares com objetos para ensinar 
geometria, em biologia pela utilização de modelos no ensino de 
genética).” (SAVEC, et al., 2006 p. 390) 

 

 Weerawardhana, Ferry e Brown (2006) realizaram uma pesquisa com oito 

professores em formação inicial os quais participaram de duas oficinas que visavam 

utilização de ferramentas visuais no ensino de química. Na primeira oficina foi feita 

uma revisão dos conceitos de equilíbrio químico, utilizando os softwares CHEM e 

VisChem. Na segunda oficina, os professores em formação inicial se dividiram em três 

grupos e foram instigados a reorganizarem a interface destes softwares de maneira a 

inseri-los, juntamente com outras ferramentas, em sequencias de ensino que seriam 

aplicadas por eles em duas escolas públicas. Os autores do artigo utilizaram entrevistas 

e observações das aulas para avaliar a importância dessas sequências no ensino de 
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química e no desenvolvimento profissional dos professores em formação inicial. 

 Como resultados, os autores observaram que os professores utilizaram diversas 

ferramentas visuais e metodologias no preparo das aulas, além de utilizarem os três 

modos representacionais (macroscópico, microscópico e simbólico) em suas 

abordagens. Ainda, foi possível que os professores adaptassem as diversas ferramentas 

visuais existentes de forma a atender as necessidades do ensino de química. Os autores 

ressaltaram que o fato de as sequencias serem elaboradas em grupos favoreceu o 

compartilhamento de ideias e experiências, tanto a respeito da metodologia quanto da 

utilização dos softwares, favorecendo o desenvolvimento profissional e mostrando a 

efetividade das oficinas para a formação de professores com embasamentos concretos 

para ensinar química (WEERAWARDHANA, FERRY e BROWN, 2006). 

 Os professores participantes da pesquisa de Dori e Barnea (1997) foram 

desafiados a usar um módulo de um programa sobre polímeros para desenvolver seu 

próprio minicurso. Essa tarefa dada aos professores tinha como objetivo ajudar a 

eliminar o medo do uso do computador promovendo a introdução de diferentes 

tecnologias às aulas. Os resultados obtidos pelos autores mostraram que os professores 

que haviam participado do curso apresentaram maior segurança ao utilizar o módulo de 

polímeros inclusive por relatarem a utilização destes em suas aulas desde a participação 

no curso. Os professores do grupo experimental inicialmente não viam vantagens em 

utilizar o módulo de polímeros, depois do treinamento eles perceberam que a ferramenta 

é aplicável e pode melhorar a compressão do aluno. Os autores ressaltam a diferença de 

desempenho entre os grupos mostrando que o grupo de controle obteve maior 

aproveitamento, mostrando que a aquisição de experiência é um fator muito importante 

para melhor desenvoltura no uso das ferramentas visuais.  

As pesquisas acima levam a entender que os cursos de formação propostos vêm 

trazendo resultados satisfatórios na formação de docentes para o uso de visualizações. 

Porém, muito ainda deve ser estudado devido ao constante avanço tecnológico que 

reflete diretamente na realidade escolar, exigindo contínua formação os professores.  

Diante da análise das pesquisas aqui apresentadas podemos inferir alguns aspectos que 

devem estar presentes nos cursos de formação para que os professores se tornem e se 

sintam preparados para utilizar ferramentas visuais em suas aulas, estes estão 

apresentados abaixo: 
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• Auxiliar o professor a perder o receio de usar o computador na sala de aula; 

• Apresentar as diferentes ferramentas visuais existentes e suas limitações fazendo 

com que eles saibam selecionar não apenas ferramentas computacionais, mas 

também saibam encontrar e criar modelos, figuras, imagem ou diversas outras 

ferramentas visuais; 

• Ensinar os professores a procurarem na web ferramentas livres. 

• Auxiliar o professor a entender que as ferramentas visuais não são cópias do 

real; 

• Auxiliar o professor para que ele aprenda a criar atividades que incluem as 

ferramentas visuais de forma válida e traga significado aos estudantes; 

• Estimular a autocrítica no professor para que ele tenha subsídios pra criar e 

recriar suas sequencias de aulas e selecionar ferramentas que melhor se 

enquadram a elas. 

• Incentivar o uso de ferramentas visuais em outros conteúdos, além dos 

considerados complexos e de difícil compressão; 

• Estimular a prática e troca de experiências entre professores sobre o uso das 

ferramentas visuais para que mais conhecimentos possam ser construídos dentro 

desse aspecto; 

• Mostrar que em escolas onde os recursos são escassos podem ser utilizados 

materiais alternativos para construção de modelos, basta estimulo da criatividade 

de empenho do professor. 

 

2.3.1 O Programa PIBID  
 

 Uma iniciativa que visa diversas melhorias na formação de professores e traz em 

sua proposta várias das necessidades apontadas na seção 3.3, é o programa Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Considerado por Braibante e 

Wollmann (2012) como uma das mais importantes iniciativas brasileiras para a 

formação inicial de professores, o PIBID que teve início em 2007, como uma iniciativa 

do Ministério da Educação (MEC) brasileiro que visa à formação de professores e 

auxílio à escola pública. O programa PIBID, a partir da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES), concede bolsas de iniciação à 

docência para estudantes dos cursos de licenciatura. O projeto busca facilitar o acesso 
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de licenciandos às escolas e propiciar uma formação mais próxima à realidade da sala 

de aula. 

  Esse projeto favorece a relação escola-universidade fazendo com que os alunos 

e professores das escolas públicas tenham acesso a metodologias diferenciadas e que os 

licenciandos possam presenciar e tentar lidar com a realidade das escolas, colocando em 

prática as teorias vistas na universidade ainda em formação inicial. Além disso, favorece 

a troca de experiências entre graduandos, pesquisadores, e professores em serviço. 

 Os bolsistas, como parte da formação devem cumprir horas em escolas públicas 

com baixas notas no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e no IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica). Além das bolsas aos graduandos, são também 

cedidas bolsas para o professor ministrante da escola e para o supervisor dos bolsistas o 

qual é um professor da universidade (Brasil, 2007). Atualmente 195 universidades 

brasileiras estão participando do projeto, atuando em cerca de 4 mil escolas públicas 

brasileiras, desenvolvendo 288 projetos de iniciação á docência, atingindo um número 

de quase 50 mil bolsas concedidas a coordenadores, licenciandos e supervisores (Brasil, 

2012). O projeto busca facilitar o acesso dos bolsistas às escolas propiciando formação 

mais próxima à realidade da sala de aula. 

 

2.4 Teoria de Bernstein 
 

 Nos tópicos 2.4.1 e 2.4.2 serão apresentados um pouco da teoria de Basil 

Bernstein sobre o modelo de reprodução e transformação cultural e o modelo do 

discurso pedagógico. Não é foco deste trabalho aprofundar nesta teoria, mas fazer uma 

breve apresentação desta, para que possa auxiliar na compreensão de como Calado 

(2007) e Gallian (2009), autoras do referencial utilizado para análise dos dados, 

desenvolveram as categorias de análise do nível de exigência conceitual.  

 

2.4.1 Modelo de reprodução e transformação cultural 
 

Basil Bernstein foi um sociólogo e linguista conhecido por suas contribuições 

para a sociologia da educação.  Sua obra teve como motivação o fracasso observado nos 

estudantes oriundos da classe de trabalhadores. Para compreender este fato, Berstein 
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realiza pesquisas e desenvolve instrumentos para compreender o sistema educativo e as 

classes sociais (KARABEL e HALSEY, 1976). 

Moraes e Neves (2007) citando Bernstein (2001) mostram os artigos que são 

considerados pelo próprio autor como constituintes dos marcos da evolução de sua 

teoria. São eles: 1) On the classification and framing of education (1971); 2) Codes, 

modalities and the process of cultural reproduction: A model (1981); 3) On pedagogic 

discourse; 4) Vertical and horizontal discourse: An Essay (1999). 

Em seu último livro publicado em 1996, Bernstein defende que a sociedade 

democrática é resultante da educação, sendo esta o principal ponto para as injustiças 

sociais. Diante desta afirmação o autor justifica a necessidade de estudar a estrutura do 

processo de ensino e aprendizagem e seus reflexos sociais. Bernstein (1996) defende 

que a escola deve garantir três deveres: o individual, o social e o político. Para Bernstein 

''é altamente provável que os estudantes que não recebem estes direitos na escola 

tenham origem em grupos sociais que não recebem estes direitos na sociedade'' 

(BERNSTEIN, 1996, p.8). 

De acordo com Gallian (2009), Bernstein tem suas ideias classificadas no grupo 

do modelo de reprodução cultural.  Para Bernstein (1996), o que falta nas teorias de 

reprodução cultural é a analisar ''a estrutura do discurso, a lógica do discurso, que 

fornece os meios pelos quais as relações externas de poder possam ser transportadas por 

ele'' (1996a, p.18). Para isto, o autor pretende compreender como os textos educacionais 

são produzidos (SANTOS, 2003). 

Para compreensão desse modelo primeiramente é necessário compreender o que 

é código. Para Bernstein (1996), “um código é um princípio regulativo, tacitamente 

adquirido, que seleciona e integra significados relevantes, formas de realização e 

contextos evocadores” (p. 143). Os códigos são princípios reguladores da significação e 

adquiridos de forma implícita e é onde os individuas adquirem voz. O código ainda 

pode ser distinguido entre restrito e elaborado. O código restrito é usado pela classe 

trabalhadora, é dependente do contexto, particularista e está dentro da área de produção 

material. O código elaborado é usado pela classe dominante, não depende do contexto, é 

universal e está na área de reprodução ideológica ou simbólica (VARELA, 2009). 

Moraes e Neves (2007) citam exemplos que podem esclarecer melhor as definições de 

códigos: 
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Pela sua própria natureza, o discurso (e prática) pedagógico 
oficial da escola institucionaliza uma orientação elaborada. Os 
discursos (e práticas) pedagógicos locais na família podem 
corresponder a uma orientação restrita ou elaborada, dependente 
basicamente da posição da família na divisão social de trabalho - 
a uma divisão simples corresponde uma orientação restrita e a 
uma divisão complexa corresponde uma orientação elaborada. 
Contudo, esta relação não é linear pois pode ser ultrapassada 
pelo acesso da família a contextos diferenciados, disponíveis 
quer através da educação formal quer através da sua participação 
em agências de oposição/desafio/resistência (sindicatos, partidos 
políticos) ou em agências de reprodução cultural (instituições 
desportivas, religiosas) (MORAES e NEVES, 2007 p.116). 

 
Para mostrar a relação entre a orientação de codificação e sua forma de 

orientação, Bernstein apresenta a fórmula de definição do código:  

 

OE/R 

Cie
+/- Eie

+/- 

  

Moraes e Neves (2007) explicam esta fórmula da seguinte maneira: OE/R é a 

orientação de codificação a qual pode ser restrita ou elaborada, C corresponde aos 

conceitos de classificação usados para analisar as relações de poder e E corresponde aos 

conceitos de enquadramento que analisa as questões de controle da estrutura social. +/- 

correspondem aos valores forte ou fraco que o conceito e o enquadramento podem 

tomar, quanto mais separadas as categorias de análise mais fortes é o conceito e o 

enquadramento e quanto mais juntas mais fracos. i corresponde às relações internas que 

podem ocorrer dentro de qualquer contexto de comunicação (família, escola, trabalho).  

e refere-se a relações externas que se referem a diferentes contextos comunicativos 

(família e escola, comunidade e escola, escola e trabalho).  

Ainda de acordo com Moraes e Neves (2007), quando existe uma evidente 

fronteira entre categorias (ex: escola, família, aluno, professor, etc.), a classificação (C) 

é forte. Quando as categorias estão mais próximas, ou seja, quando existe mais 

comunicação entre elas, a classificação (C) é fraca. O enquadramento é referente à 

comunicação entre categorias. O enquadramento é forte quando as categorias de maior 

estatuto possuem o controle e fraco quando as de menor estatuto possuem o controle e 

são característicos de uma pessoa e não de uma posição.  
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Esse conjunto de relações de classificação e enquadramento da socialização 

servem como ferramentas modeladoras das estruturas mentais moldando os 

procedimentos de codificação definidos em diferentes regras. De acordo com Moraes e 

Neves (2007) deve-se considerar que o poder e o controle social estão presentes no 

processo de modelação das estruturas mentais.  

 

Enquanto o termo classificação (poder) é usado para 
descrever as relações de poder e controle do que é ensinado e 
aprendido, enquadramento (controle) é usado para descrever as 
relações de poder e controle que influenciam o como o processo 
ensino/aprendizagem é conduzido. (MAINARDES & 
STREMEL 2010 p. 8) 

 
 De acordo com Santos (2003), o poder e o controle são a base que Bernstein 

criou “para compreensão do processo de controle simbólico que regulam diferentes 

modalidades do discurso pedagógico” (Santos, 2003 p. 27). 

 

2.4.2 O modelo do discurso pedagógico de Bernstein 
 

 De acordo com Santos (2003), Bernstein ao tratar dos conceitos de comunicação 

pedagógica, mostra o “funcionamento” da escola expondo os modos como as diferenças 

dos alunos estão relacionadas à estrutura social e também ao modo como estas 

hierarquias estão inseridas no aparelho pedagógico. Além disso, Bernstein abre caminho 

para a compreensão da produção das desigualdades sociais, conforme aborda Santos 

(2003): 

A partir desse entendimento, abre-se a possibilidade de se 
repensar a educação. Isso significa compreendê-la realmente 
como direito social, que inclui o aperfeiçoamento pessoal, a 
inclusão social e a participação política. Uma educação para a 
cidadania, que só poderá ser alcançada com mudanças na 
estrutura vertebral da escola, naquilo que lhe é central, nas 
formas como o aparelho escolar funciona na distribuição de 
conhecimentos de várias ordens. Em consequência disso é que 
talvez as modas e medidas reformistas que invadem a escola em 
todas as partes do globo sejam tão inócuas, porque atingem 
aspectos periféricos da estrutura escolar, deixando intactos os 
elementos estruturais por meio dos quais a escola produz o 
sucesso e o fracasso escolar. (SANTOS, 2003 p. 25) 

 
 Quando Benrstein trata do discurso pedagógico, busca identificar os princípios 
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implícitos à gramatica social, ou seja, ao processo de transmissão. Berntein (1996) Traz 

a definição do conceito do discurso pedagógico: 

 

É uma gramática para a produção de mensagens e realizações 
especializadas, uma gramática que regula aquilo que processa: 
uma gramática que ordena e posiciona e, contudo, contém o 
potencial de sua transformação (BERNSTEIN, 1996 p. 268).  

 

 No modelo do discurso pedagógico, o qual tem como base o que é tido como 

conhecimento educacional, leva-se em consideração a produção e reprodução do discurso 

pedagógico ao longo do aparelho pedagógico.  As regras de distribuição, recontextualização e 

de avaliação regulam a gramática interna do discurso pedagógico fornecida pelo aparelho 

pedagógico (CALADO, 2007). As regras de distribuição são baseadas no pensável e no 

impensável, que são formas de conhecimento das sociedades. Segundo Santos (2003), o 

pensável está relacionado à educação básica e o impensável ao ensino superior. As regras de 

recontextualização criam o discurso pedagógico, são reguladas pelas regras de distribuição e 

regulam “os discursos a serem transmitidos/adquiridos e os discursos que regulam os princípios 

de sua transmissão, respectivamente” (CALADO, 2007 p. 14). Já as regras de avaliação são 

reguladas pelas regras de recontextualização “regulam a relação entre a transmissão e a 

aquisição dos discursos pedagógicos específicos, isto é, regulam a prática pedagógica 

específica” (CALADO, 2007 p. 14).  

 Para compreender como o discurso pedagógico é produzido e reproduzido, apresenta-se 

na Figura 1 o modelo do discurso pedagógico de Bernstein (1990) adaptado por Moraes e Neves 

(2003). O modelo é dividido em três níveis. O nível de geração, o de recontextualização e o de 

transmissão. Os dois primeiros níveis estão associados à produção e o terceiro nível a 

reprodução do discurso pedagógico.  

O nível I é o nível de geração, expressando os princípios dominantes da sociedade, 

mostra que o campo do estado resulta da interação entre os campos da economia e do controle 

simbólico, sofrendo influências do campo internacional. Toda esta interação gera o discurso 

regulador geral (DRG). 

 O nível II é o da recontextualização, ele sofre a ação do campo de recontextualização 

oficiais os quais estão sujeitos ao campo da economia e do controle simbólico. Deste modo o 

campo de recontextualização oficial se transformará no Discurso pedagógico oficial (DPO). 

Ainda no nível II o DPO será recontextualizado, agora no campo pedagógico, formando o 

discurso pedagógico de reprodução. 
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 O nível III se refere à reprodução do discurso pedagógico. Nesse nível, de transmissão, 

o discurso pedagógico de reprodução sofre ação do campo de recontextualização. O discurso 

pedagógico é definido pela relação entre discurso instrucional (DI) e discurso regulados (DR). 

“A relação DI/DR mostra que o discurso regulador organiza o discurso instrucional” 

(CALADO, 2007 p.16).  

 

Figura 5: Modelo do discurso Pedagógico de Morais e Neves (2003) adaptado de 
Berstein (1990)  

 Gallian (2009) realizou uma pesquisa quantitativa e qualitativa sobre a 

recontextualização do conhecimento científico. Para a pesquisa, foi realizada 

primeiramente uma análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de ciências 
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naturais do quarto ciclo do ensino fundamental, calculando-se o nível de exigência 

desses documentos. Esse cálculo também foi realizado para o livro didático e para as 

aulas de ciências de uma professora da 8ª Série do ensino fundamental. Os cálculos 

foram realizados com base na teoria de Bernstein do modelo do discurso pedagógico 

incidentes sobre o ponto de recontextualização.  

A análise foi realizada para identificar se no decorrer do processo de 

recontextualização entre o PCN, livro didático e a aula da professora ocorrem alterações 

no nível de exigência conceitual.  Nos resultados obtidos pela pesquisadora foi possível 

identificar o processo de recontextualização através da análise das instâncias que os 

constituem. Os resultados mostraram que nesse processo houve uma diminuição do 

nível de exigência conceitual. De acordo com a autora essa diminuição ocorreu pelas 

perdas ocorridas durante a utilização de intradisciplinaridade, à complexidade das 

competências científicas e dos conteúdos científicos. 

Vigostsky (1978) aborda a importância do alto nível de exigência conceitual de 

atividades a serem tratadas com estudantes. Segundo o autor, é preciso que a 

compreensão do aluno vá além do desenvolvimento cognitivo.  Para isto, é necessário 

que o processo de ensino-aprendizagem aborde um nível de exigência conceitual que vá 

além daquilo que o aluno consiga fazer, levando sempre em consideração o nível real do 

desenvolvimento do aluno (CALADO, 2007). Bruner (1960) tem uma ideia parecida 

com a de Vigostsky e apoia que o nível de exigência conceitual das atividades sejam 

maiores do que ao estágio de desenvolvimento dos alunos. Calado (2007), citando 

Bruner (1960) faz a seguinte colocação: 

“Bruner (1960) considera que: os modos de representação do 
conhecimento (ações, imagens e símbolos) variam em dificuldade 
e utilidade para alunos de diferentes idades, diferentes contextos e 
diferentes estilos; uma vez que a estrutura cognitiva tem limites, 
há que fazer economia, isto é, procurar que a quantidade de 
informação a ser utilizada na mente do aluno lhe perita a 
compreensão; o aluno tem capacidade de relacionar certas 
matérias com assuntos que, aparentemente, lhe possam parecer 
ligados, atendendo ao modo particular de se estruturar 
determinado domínio do conhecimento. “(CALADO, 2007 p. 38). 

 O acesso ao conhecimento científico pode também ser considerado como um 

fator que eleva o nível de exigência conceitual. Segundo Pires, Moraes e Neves (2004), 
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o estímulo a partir de atividades e aceso ao conhecimento científico que exige alto nível 

de exigência conceitual, pode ser favorável a todos os estudantes.  
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3. Problematização e Finalidades da Investigação 
 

 Com o presente trabalho pretende-se responder às seguintes perguntas de 

pesquisa: 

• As produções didáticas dos bolsistas PIBID apresentam atividades que possam 

fazer com que o aluno desenvolva a habilidade de interpretação de 

visualizações? 

• A formação inicial no PIBID favorece o desenvolvimento da autonomia do 

professor no exercer de sua função? 

• As produções didáticas dos bolsistas PIBID apresentam nível de exigência 

conceitual suficiente para que os alunos possam compreender a química em 

todos os seus modos de representação? 

 A partir do exposto no referencial teórico, objetiva-se com esta pesquisa 

investigar se os bolsistas PIBID de química da USP, após atividades formativas, 

apresentam em suas produções didáticas atividades que possuam indícios de 

desenvolvimento da habilidade representacional, exigindo elevado nível de exigência 

conceitual dos estudantes e se estes bolsistas desenvolveram a autonomia quando na 

posição de professores. 

 Para tentar responder as questões de pesquisa e alcançar o objetivo proposto, 

foram realizadas investigações para: 

• Analisar as produções didáticas dos bolsistas PIBID, averiguando se suas 

atividades se enquadram no modelo CRM. 

• Analisar se no processo de estudo, desenvolvimento e aplicação de atividades 

didáticas se os bolsistas PIBID desenvolvem autonomia em suas atitudes como 

professor. 

• Investigar as produções dos bolsistas PIBID, verificando através de referencial 

apropriados o nível de exigência conceitual de suas atividades. 

 Para tentar responder a problematização e alcançar os objetivos foi 

inicialmente feita uma análise da presença dos fatores propostos no modelo 

CRM. Posteriormente foi feita uma análise baseado no “que” e no “como” do 
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discurso pedagógico. Partimos da ideia de que raciocinar sobre conceitos e 

modos de representação são favoráveis a muitos estudantes quando estes exigem 

níveis de exigência conceitual que extrapole sua zona de conforto. 
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5. Metodologia 
 

 5.1 Resumo da Pesquisa 
 

 A presente pesquisa foi realizada inicialmente através da formação inicial a qual 

bolsistas PIBID de química realizaram na Universidade de São Paulo. A pesquisadora 

participou das reuniões de formação dos bolsistas com intuito de observar o processo de 

formação, acompanhando os estudos dirigidos e fazendo anotações. Após a formação, 

os bolsistas PIBID começaram a frequentar as aulas da Escola de Aplicação da 

Universidade de São Paulo para conhecerem as turmas com as quais iriam trabalhar e 

observar como estava sendo apresentado o conteúdo. Após este período os bolsistas 

planejaram uma sequencia de aulas a serem aplicadas na escola. Ao final de todo o 

processo os estudantes redigiram um relatório contendo o que foi abordado nas aulas, 

suas observações e avaliações. O relatório, as observações da autora e entrevistas foram 

utilizados como dados. 

 Para análise dos dados, foram primeiro extraídos dos relatórios trechos que se 

enquadrassem ao modelo CRM, adaptado para a presente pesquisa. Os trechos foram 

analisados evidenciando em cada um deles a presença dos fatores originais e interativos 

do modelo. As entrevistas e anotações da autora foram também utilizadas como modo 

de reforçar os dados coletados. 

 Como foi observado que os bolsistas PIBID utilizaram diversos dos fatores 

CRM em sua produção didática, foi realizada uma análise para averiguar se estas 

produções também continham indícios da presença de alta exigência conceitual. Pois, 

não adianta elaborar atividades que envolvam todos os modos de representação e 

conceitos químicos se estes não exigem habilidades mais elaboradas dos alunos. 

 Para análise dos fatores do modelo CRM, foram utilizados os embasamentos da 

pesquisa qualitativa e para análise do nível de exigência conceitual das produções 

didáticas foi utilizado como suporte as definições de pesquisa mista, que envolve tanto 

o método quantitativo como o qualitativo. 

 Para o cálculo e análise do nível de exigência conceitual, foi feito um enfoque no 

nível de exigência conceitual com que são tratados os conhecimentos e competências 

científicas nas produções didáticas dos bolsistas PIBID. Para a análise foi considerada a 

complexidade de conteúdos e competências científicas e o grau de intradisciplinaridade 
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com que o conhecimento foi tratado.  

5.2 Sujeitos da pesquisa 
 

 As universidades brasileiras possuem diferentes subprojetos dentro do PIBID. 

No caso da Universidade de São Paulo, o PIBID de química vem trabalhando o uso de 

visualizações nas escolas. Dentro dessa perspectiva, o PIBID da USP tem como objetivo 

aperfeiçoar a formação de professores para o uso de visualizações. Para isso, é utilizado 

os métodos de discussão de textos, elaboração e aplicação de planos de aulas, os quais 

são construídos em conjunto entre o estudante de licenciatura, os professores da escola e 

supervisores de área do projeto. Desta forma, o PIBID permite que os professores em 

formação inicial sejam preparados para a docência e que os professores em formação 

continuada atualizem sua prática, ambos embasados pelas pesquisas em ensino de 

química.  

 Iniciado no Segundo semestre de 2012, o projeto PIBID de química da USP era 

composto por 12 bolsistas, os quais realizavam atividades em duas escolas públicas da 

cidade de São Paulo. Os alunos participavam de reuniões semanais que tinham como 

objetivo formar professores para a utilização de ferramentas visuais no ensino de 

química. Para estes fins foram utilizados como suporte teórico alguns artigos que 

discutem a utilização de diferentes ferramentas visuais, visualizações e os modos de 

representação do conhecimento químico (BARAK, ASHKAR e DORI, 2011; 

HOFSTEIN e LUNETTA, 2004; JEWITT et al, 2001; JOHNSTONE, 1993, 2000 e 

JUSTI, 2006). Nessas reuniões, foram feitas discussões em grupo de modo a estimular a 

reflexão, preparando os bolsistas para futura atuação e aplicação das teorias nas escolas 

envolvidas no projeto.   

 No primeiro semestre de 2013 alguns bolsistas do PIBID saíram do programa e 

outros ingressaram, nesse semestre também houve mudança da escola participante, 

sendo que atualmente as atividades são realizadas na Escola de Aplicação da 

Universidade de São Paulo. Como atividade formativa os bolsistas prepararam e 

aplicaram planos de aula mediados por discussões de artigos em reuniões semanais 

(FERREIRA e JUSTI, 2008; ARROIO e AYRES, 2010; LOCATELLI e ARROIO, 

2011). Os relatórios finais preparados pelos bolsistas foram utilizados no presente 

trabalho como dados para análise.  
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5.3 A elaboração das aulas e dos relatórios 
 

 Inicialmente os bolsistas PIBID fizeram observações de aulas de química de uma 

turma do primeiro ano da Escola de Aplicação da USP, nessas aulas os alunos anotavam 

suas ideias de aulas, observando onde os alunos apresentavam maior dificuldade no 

decorrer da aula. Toda semana era feita uma reunião com o grupo PIBID para os 

bolsistas pudessem falar sobre suas observações, nessas reuniões eram discutidas ideias 

de aulas e atividades que pudesse fazer com que os alunos compreendessem melhor o 

conteúdo sanando as dificuldades identificadas durante as observações de aulas. Essas 

ideias eram colocadas no papel e depois em prática pelos bolsistas. 

 A cada semana um grupo elaborava e ministrava uma aula que era baseada em 

suas observações. A cada aula, um grupo ministrava a aula e os demais faziam 

observações e anotação sobre estas.  Nas reuniões semanais também era discutido a 

postura dos colegas e era planejado o que poderia ser feito na próxima aula. 

 As aulas eram elaboradas conforme o seguinte modelo: 

I. Plano de Aula: Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola: 

Professor (a): 

Professor (a) estagiário (a)/grupo: 

Disciplina: 

Série: 

Turma: 

Período: 

III. Tema:  

- o tema específico a ser desenvolvido nesta aula 

- conceito fundamental: referência sucinta de base bibliográfica que sustenta o tema 

IV. Objetivos: a serem alcançados pelos alunos e não pelo estagiário; objetos da 

avaliação (item VIII); 

Objetivo geral: projeta resultado geral relativo a execução de conteúdos e 

procedimentos 

Objetivos específicos: especificam resultados esperados observáveis (geralmente de 3 a 
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4).  

OBS.: começa-se sempre com verbos indicativos de habilidades como, por exemplo: 

ao nível de conhecimento – associar, comparar, contrastar, definir, descrever, 

diferenciar, distinguir, identificar, indicar, listar, nomear, parafrasear, reconhecer, repetir, 

redefinir, revisar, mostrar, constatar, sumariar, contar; 

ao nível de aplicação – calcular, demonstrar, tirar ou extrair, empregar, estimar, dar um 

exemplo, ilustrar, localizar, medir, operar, desempenhar, prescrever, registrar, montar, 

esboçar, solucionar, traçar, usar;  

ao nível de solução de problemas – advogar, desafiar, escolher, compor, concluir, 

construir, criar, criticar, debater, decidir, defender, derivar, desenhar, formular, inferir, 

julgar, organizar, propor, ordenar ou classificar, recomendar. 

V. Conteúdo: conteúdos programados para a aula organizados em tópicos (de 4 a 8) 

VI. Desenvolvimento do tema: descrição da abordagem teórica e prática do tema em 

momento: 1 momento, 2 momento, 3 momento, etc. 

VII. Recursos didáticos: (quadro, giz, retroprojetor, computador, animação, simulação, 

filme, música, quadrinhos, vídeo, vidraria, equipamento, projetor, etc.)  

VIII. Avaliação: pode ser realizada com diferentes propósitos (diagnóstica, formativa e 

somativa). Discriminar, com base nos objetivos estabelecidos para a aula: 

- atividades (ex: respostas às perguntas-problema ao final da aula, discussão de roteiro, 

compreensão de gravuras, trabalho com documentos, repostas das atividades, roteiros, 

relatórios, exercícios, etc.) 

- critérios adotados para correção das atividades. 

XIX. Bibliografia: indicar toda a bibliografia consultada para o planejamento da aula 

dividindo-a entre básica e complementar 

 

 Cada grupo apresentou cerca de duas aulas que eram intercaladas entre aulas da 

professora e aulas dos colegas. Todas as reuniões onde havia discussão das aulas foram 

acompanhadas pela pesquisadora. 

 Após o planejamento e execução de todos as aulas, os bolsistas apresentaram um 

relatório final, o qual deveria conter o planejamento das aulas, os resultados, suas 

observações e conclusões. Esse relatório final foi utilizado como dado para a presente 

análise. 
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5.4 Metodologia para análise do modelo CRM e da prática reflexiva 
 

 A pesquisa para análise do modelo CRM foi realizada a partir da análise de 

dados e registros buscando interpretar as interações que ocorrem em sala de aula, sendo 

esta considerada uma pesquisa qualitativa (LUDKE e ANDRÉ, 1986).  De acordo com 

Erickson (1998), a pesquisa qualitativa é utilizada na identificação das diferenças que 

ocorrem na compreensão individual dos sujeitos da pesquisa. 

 Inicialmente, os bolsistas do PIBID foram preparados (aulas, textos e atividades) 

para a elaboração de planos de aula e para o uso de ferramentas visuais no ensino de 

química. Foram preparadas e aplicadas uma sequência de três a quatro aulas com temas 

que condissessem com o que estava sendo abordado na escola.  Ao final da aplicação de 

todas as aulas, cada grupo criou um relatório contendo o processo de planejamento 

aplicação e avaliação das aulas ministradas.     

 Para que ocorresse a triangulação dos dados foram realizadas distintas 

ferramentas qualitativas de análise, permitindo a valorização dos dados apresentados 

(FLICK, 2005).  Deste modo, foram utilizados como dados os relatórios finais, 

entrevistas semiestruturadas e acompanhamento dos encontros de formação.  

Os relatórios foram analisados de acordo com os fatores do modelo CRM, 

adaptados de Schönborn e Anderson (2009) (Apresentado na Seção 5.3), observando 

ainda se nos relatórios havia indícios de formação reflexiva (ZEICHNER, 1993). 

Segundo Dewey (1993), existe dois tipos de professores, os rotineiros e os reflexivos. 

Os rotineiros são guiados e se baseiam em comandos da autoridade, enquanto os 

professores reflexivos seguem a intuição buscando soluções lógicas para os problemas 

que ele enfrenta.  Quando falamos sobre prática reflexiva, podemos notar que ela é 

utilizada de duas diferentes formas. A primeira se refere a professores que refletem 

sobre sua prática de ensino e a segunda sobre professores que desenvolvem atividades 

que exigem do aluno um pensamento reflexivo. No presente trabalho serão tratadas 

ambas as formas de definição da prática reflexiva.  

  Também para coleta de dados, foi realizada uma entrevista semiestruturada e 

observações das reuniões de formação, com a intenção coletar informações sobre a 

aplicação dos planos de aula, para tentar identificar se os bolsistas apresentam relatos de 
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reflexão sobre sua prática, tentando investigar se e como ocorre a evolução dos bolsistas 

quanto a sua atuação como professores. A entrevista semiestruturada foi adotada por 

permitir mais flexibilidade, pois esta pode ser modificada pelo pesquisador no decorrer 

da entrevista (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). A observação naturalista das reuniões de 

formação foi realizada de forma a propiciar o contato direto da pesquisadora com os 

sujeitos da pesquisa proporcionando maior compreensão das atividades e favorecendo a 

análise dos dados (PATTON, 1990).   

 

5.5 O Modelo CRM 
 

 Ao final da aplicação de todas as atividades desenvolvidas pelos bolsistas do 

PIBID, foi elaborado um relatório o qual mostrava os procedimentos utilizados nas 

aulas e uma discussão feita pelos bolsistas sobre as aulas e seus resultados.  

Utilizando o modelo de Schönborn e Anderson (2009) foi feita uma análise dos 

relatórios procurando identificar pontos onde os bolsistas PIBID trabalharam o 

desenvolvimento da habilidade de interpretação de representações externas. Esta análise 

tem como objetivo validar a proposição dos autores Schönborn e Anderson (2009) de 

que o modelo por eles criado “pode servir como base para a criação e desenvolvimento 

de abordagens para o ensino e aprendizagem envolvendo estratégias para melhorar a 

interpretação dos alunos quanto às representações externas” (SCHÖNBORN e 

ANDERSON, 2009, p. 36) 

Diante disto, os bolsistas PIBID criaram, desenvolveram e aplicaram atividades 

que envolviam os modos de representação do conhecimento químico e visualizações. 

Após a aplicação das atividades eles redigiram um relatório o qual descrevia e avaliava 

essas atividades. A partir dos relatórios, foi feita uma análise identificando pontos os 

quais se encaixavam no modelo de Schonborn e Anderson (2007). 

 Para o presente trabalho foi feita uma adaptação dos fatores de Schönborn e 

Anderson (2009).  A adaptação foi feita com a finalidade de tornar esse modelo 

aplicável à formação de professores para a utilização efetiva das ferramentas visuais.  

 O diagrama de Venn mostrado na figura 4 mostra os sete fatores que devem ser 

abordados pelos professores para que o estudante possa desenvolver habilidade visual. 

Quando o professor aborda a interação entre os três fatores originais (CRM) o aluno 
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pode desenvolver a habilidade de interpretar com sucesso as visualizações. 

 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de Venn que representa o modelo para utilização de visualizações 
pelo professor. Adaptado de Schönborn e Anderson (2009). 

 

 A descrição e a lógica de cada fator adaptado de Schönborn e Anderson (2009) 

estão mostradas a seguir. 

Fatores originais: 

 C é o fator conceitual do modelo, ele aparece quando o professor levanta, antes 

de qualquer intervenção, o conhecimento conceitual e/ou o conhecimento prévio (de 

relevância para a visualização a ser utilizada) do aluno. Portanto, é quando o professor 

faz uma averiguação dos conhecimentos prévios, concepções, estruturas conceituais, 

modelos mentais e concepções alternativas que os alunos trazem.  

 R é o fator de raciocínio que é evidenciado quando o professor exige processos 

cognitivos a serem empregados. Ou seja, é quando o professor cria questões ou 

atividades que exige capacidade de raciocínio e interpretação de forma a acessar e 

recuperar conhecimento conceitual da memória de longo prazo para a memória de 

trabalho. Além de ser o trabalho com o raciocínio lógico do aluno, o fator R também 

pode ser tratado como abordagem das dificuldades dos alunos em raciocinar sobre algo. 

 M é o fator ligado ao modo de representação que engloba a natureza externa da 

visualização, ou seja, é quando o professor aborda as características gráficas da 

visualização tais como, recursos gráficos, esquemas, arranjos espaciais, convenções das 

visualizações, ícones visuais, símbolos, legendas etc. São processos que permanecem 

constantes durante o processo de interpretação, ou seja, não dependem de nenhum 

constituinte humano. Pode ser considerada a utilização de qualquer modo de 

representação seja ele macroscópico, submicroscópico ou simbólico. 

Fatores interativos: 
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 RC representa a utilização pelo professor de questões ou de atividades que exige 

que o aluno utilize seus conceitos para raciocinar sobre algo (acessar, selecionar, 

recuperar, ajustar e aplicar conhecimentos já existentes). 

 CM representa a utilização pelo professor do conhecimento do aluno sobre o 

simbolismo da visualização utilizada.  

 RM representa a utilização de atividades que fazem uso da capacidade do aluno 

de decifrar e raciocinar sobre a visualização. 

 CRM representa o estimulo da capacidade do aluno interpretar com sucesso e/ou 

aprender a partir da visualização, envolvendo todos os fatores do modelo. 

 O presente modelo pode ser utilizado para identificar em quais fatores os 

professores possuem maior dificuldade ou maior facilidade na abordagem de 

visualizações. Então, com a identificação dessas características, podem ser 

desenvolvidas atividades formativas que visem melhorar a utilização desses aspectos 

pelo professor em formação inicial. 

 Para investigar os indícios dos fatores acima apresentados foram também 

utilizadas entrevistas semiestruturadas questionando os bolsistas PIBID sobre a 

aplicação de seus planos de aula identificando em suas falas a utilização dos fatores 

originais e interativos.  

 

5.6 Nível de Exigência Conceitual 
 

 Para análise do nível de exigência conceitual, foi utilizada a metodologia de 

pesquisa quantitativa e qualitativa. Neste caso, foram evidenciados dados quantitativos 

utilizando uma abordagem qualitativa para interpretação destes resultados. A pesquisa 

qualitativa da ênfase aos significados do processo, enquanto a parte quantitativa busca 

medir e analisar as relações entre as variáveis (TERENCE e FILHO, 2006). Segundo 

Leonir (2006), os métodos mistos, ou seja, que envolvem dados quantitativos e 

qualitativos são os mais apropriados quando as práticas de ensino e formação docente 

estão sendo analisadas. Isto se deve às características múltiplas e complexas dessas 

práticas exigindo métodos de coleta e análise mistos.  

Segundo Moraes e Neves (2007), a utilização de diferentes métodos na análise 
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de dados pode divergir para diferentes tipos de questões, podendo ser utilizados 

sequencialmente ou simultaneamente de acordo com as características da investigação. 

Para Morgan (2007), as metodologias mistas, podem ser consideradas como um meio 

para minimizar as possíveis limitações apresentadas pelas metodologias quantitativas e 

qualitativas. Para Bryman (2007), a utilização da metodologia mista pode favorecer 

análises mais completas com resultado que não poderiam ser obtidos de outro modo.  

A natureza da problematização e objetivos da pesquisa necessitavam de uma 

análise centrada na verificação de documentos, que se encaixa numa abordagem mista 

de investigação. Então, para condução da análise, foram utilizadas as a  categorias 

criadas por Calado (2007) que foram  adaptadas por Gallian (2009).  

Deste modo, seguiu-se uma abordagem racionalista referente método 

quantitativo para o cálculo do nível de exigência, no qual houve transformação dos 

dados qualitativos em valores percentuais, que é considerado como um método 

quantitativo.  Também foi utilizada uma abordagem naturalista referente ao método 

qualitativo, pelo fato de os dados serem tratados de acordo com uma análise 

interpretativa e porser restrita a investigação de relatórios produzidos pelos sujeitos da 

pesquisa.  

A pesquisa foi realizada com base no “que” e no “como” do discurso pedagógico 

presentes nas produções didáticas de professores em formação inicial participantes do 

PIBID (Figura 2). Quanto ao “que” do discurso pedagógico, foram investigados os 

conceitos e as competências científicas desenvolvidas  no contexto de 

transmissão/aquisição de conhecimento. Quanto ao “como” do discurso pedagógico, foi 

feita a análise quanto à intradisciplinaridade entre diferentes conteúdos da química. 

. 
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Figura 7:Formas de abordagem dos aspectos considerados para análise (GALLIAN, 
2009) 

Para aanálise foram utilizados os relatórios finais de bolsistas PIBID onde foram 

identificandos trechos que se enquadrassem nas seguintes Unidades de Análise (UA): 

1) Conhecimentos (C) 

2) Finalidades (F) 

3) Orientações metodológicas (OM) 

4) Avaliação (A) 

Para a classificação em categorias das UA foram utilizadas as 

adaptaçõespropostas por Gallian (2009), buscando identificar nos relatórios o nível de 

complexidade dos conteúdos, o nível de complexidade das competências científicas e o 

grau de intradisciplinaridade. Por fim, foi feito um cálculo do nível de exigência 

conceitual dos relatórios. 

 

5.6.1 O “que” do discurso pedagógico: Nível de complexidade dos conteúdos 
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O estudo do “que” do discurso pedagógico envolveu a análise da complexidade 

dos conteúdos científicos apresentados nos relatórios dos bolsistas PIBID.  De acordo 

com Calado (2007), os conteúdos podem ser divididos em conteúdos de ordem 

complexa e simples. Os conteúdos simples envolvem fatos de primeira ordem e os 

complexos de segunda e terceira ordem (GALLIAN, 2009).  

Para estabelecimento do nível de complexidade dos conteúdos, Calado (2009) 

ressalta que é necessário compreender o que é considerado como fato e conceito. Fato 

pode ser considerado como “um fenômeno observável” (BRANDWEIN, 1958 p.12). 

Gallian (2009) argumenta que o fato deve estar baseado em observações que resultam 

em informações ou dados sobre o que foi observado e define conceito como “o padrão 

mais simples que nos permite ordenar fatos” (GALLIAN, 2009 p.27). 

Para análise da complexidade dos conteúdos, foi feita uma categorização de 

conceitos em ordens estabelecidas entre diferentes níveis de abstração (CALADO, 

2007). Foram estabelecidos três ordens de conceitos (primeira, segunda e terceira 

ordem). Calado (2007), citando Cantu e Herron (1978) traz as definições das três ordens 

de conceito: 

“Os conceitos de primeira ordem referem-se a conceitos 
simples, que apresentam um nível de abstração baixo, atributos 
definidores e exemplos facilmente perceptíveis. Os conceitos de 
segunda ordem são conceitos complexos que não apresentam 
exemplos perceptíveis ou têm atributos definidores relevantes que 
não são perceptíveis. Por fim, os conceitos e terceira ordem dizem 
respeito aos temas unificadores, às ideias estruturantes, 
representando, em ciências, as generalizações acerca do mundo” 
(CALADO, 2007 p. 72). 

 Existe uma hierarquia nesta classificação onde a complexidade aumenta da 

primeira para a terceira ordem. Calado (2007) ressalta que houve a necessidade de 

associar fatos generalizados e conceitos simples no mesmo nível (Grau 1), pois os dados 

analisados pela autora mostraram  situações em que a distinção era pouco clara e 

ambígua. 

Para classificar o nível de complexidade dos conteúdos, Gallian (2009) faz uso 

de uma adaptação do modelo de Calado (2009) o qual faz uma classificação que define 

os três graus de complexidade dos conteúdos científicos (Tabela 2).  

Tabela 2: Parâmetros para análise do nível de complexidade dos conteúdos (CALADO 
et al., 2006) 
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Seção 

Analisada 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Conhecimentos Os conteúdos 

científicos referem-

se a fatos 

generalizados e/ou a 

conceitos simples, 

com um baixo nível 

de abstração. 

Os conteúdos científicos referem-

se a conceitos complexos, com 

um nível de abstração superior a 

dos conceitos simples e formados 

por atributos definidores não 

perceptíveis. 

Os conteúdos científicos 

referem-se a temas 

unificadores envolvendo um 

nível de abstração muito 

elevado 

Finalidades Contemplam fatos 

generalizados e/ou a 

conceitos simples, 

com baixo nível de 

abstração. 

Contemplam conceitos 

complexos, com um nível de 

abstração superior ao dos 

conceitos simples e formados por 

atributos definidores não 

perceptíveis. 

Contemplam temas 

unificadores envolvendo um 

nível de abstração muito 

elevado. 

Orientações 

Metodológicas 

As estratégias 

metodológicas 

sugeridas enfatizam 

fatos generalizados 

e/ou conceitos 

simples, com um 

baixo nível de 

abstração 

As estratégias/metodologias 

sugeridas enfatizam conceitos 

complexos, com um nível de 

abstração superior ao dos  

conceitos simples e formados por 

atributos definidores não 

perceptíveis 

As estratégias/metodologias 

sugeridas enfatizam conceitos 

com temas unificadores, 

envolvendo um nível de 

abstração muito elevado. 

Avaliação As questões 

enfatizam fatos 

generalizados e/ou 

conceitos simples, 

com um baixo nível 

de abstração. 

As questões enfatizam conceitos 

complexos, com um nível de 

abstração superior ao dos 

conceitos simples e formados por 

atributos definidores não 

perceptíveis. 

As questões enfatizam 

conceitos com temas 

unificadores, envolvendo um 

nível de abstração muito 

elevado. 

 

Na tabela 2, o Grau 1 representa conteúdos de ordem simples, e os Graus 2 e 3 a 

conceitos de ordem complexa. Esses graus representam as abstrações e percepções 

exigidas na formação de conceitos (GALLIAN, 2009).  
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5.6.2 O “que” do Discurso Pedagógico. Nível de complexidade das competências 
científicas 

 

 O estudo do “que” do discurso pedagógico envolveu a análise da complexidade 

das competências científicas apresentados nos relatórios dos bolsistas PIBID.  Para esta 

investigação foi utilizada a definição de competência trazida por Calado (2007): 

“Competência é assumida como um processo ao nível psicológico, mental, de vários 

níveis de complexidade, considerando-se o domínio cognitivo que envolve capacidades 

intelectuais (memorização, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação)” 

(CALADO, 2007 p. 70) 

Para esta análise, Gallian (2009) fez uma adaptação da taxonomia de objetivos 

Educacionais (BLOOM et al., 1972) classificada  por Calado (2007), mostrada na 

Tabela 3. Onde, foi feita uma classificação em quatro Graus seguindo uma hierarquia 

que vai do maior para o menos nível de  abstração da seguinte forma: 

 

CS-: Competência Simples de nível baixo de abstração 

CS+: Competência Simples de nível elevado de abstração 

CC-: Competências Complexas de nível baixo de abstração 

CC+: Competências Complexas de nível elevado de abstração 

 

 

Tabela 3: Parâmetros para análise do nível de complexidade das competências 
científicas (CALADO et al., 2006). 

Seção 

Analisada 

Grau 1 (CS-) Grau 2 (CS+) Grau 3 (CC-) Grau 4 (CC+) 

Conhecimentos  São contempladas 

competências que 

abrangem um baixo 

nível de abstração, 

envolvendo 

processos que 

implicam a aquisição 

e armazenamento de 

São contempladas 

competências que 

abrangem um 

nível de abstração 

superior ao das 

CS-, como a 

compreensão ao 

nível da 

São contempladas 

competências que 

abrangem um nível 

de abstração superior 

das CS, envolvendo 

a compreensão ao 

nível da interpretação 

e da extrapolação e a 

São contempladas 

competências que 

abrangem um nível 

de abstração muito 

elevado, envolvendo 

a capacidade de 

aplicação um nível 

elevado, bem como 
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informações translação. capacidade  de 

aplicar ao nível 

simples. 

as capacidades de 

análise síntese e 

avaliação. 

Finalidades São destacadas 

competências que 

abrangem um baixo 

nível de abstração, 

envolvendo 

processos que 

implicam aquisição e 

armazenamento de 

informações 

São destacadas 

competências que 

abrangem um 

nível de abstração 

superior ao das 

CS-, como a 

compreensão ao 

nível da 

translação. 

São destacadas 

competências que 

abrangem um nível 

de abstração superior 

das CS, envolvendo 

a compreensão ao 

nível da interpretação 

e da extrapolação e a 

capacidade  de 

aplicar ao nível 

simples. 

São destacadas 

competências que 

abrangem um nível 

de abstração muito 

elevado, envolvendo 

a capacidade de 

aplicação um nível 

elevado, bem como 

as capacidades de 

análise síntese e 

avaliação. 

Orientações 

Metodológicas 

As estratégias/ 

metodologias  

mobilizam 

competências que 

abrangem um baixo 

nível de abstração, 

envolvendo 

processos que 

implicam aquisição e 

armazenamento de 

informações 

As estratégias/ 

metodologias  

mobilizam 

competências que 

abrangem um 

nível de abstração 

superior ao das 

CS-, como a 

compreensão ao 

nível da translação 

As estratégias/ 

metodologias  

mobilizam 

competências que 

abrangem um nível 

de abstração superior 

das CS, envolvendo 

a compreensão ao 

nível da interpretação 

e da extrapolação e a 

capacidade  de 

aplicar ao nível 

simples. 

As estratégias/ 

metodologias  

mobilizam 

competências que 

abrangem um nível 

de abstração muito 

elevado, envolvendo 

a capacidade de 

aplicação um nível 

elevado, bem como 

as capacidades de 

análise síntese e 

avaliação 

Avaliação As questões 

mobilizam 

competências que 

abrangem um baixo 

nível de abstração, 

envolvendo 

processos que 

implicam aquisição e 

armazenamento de 

informações  

As questões 

mobilizam 

competências que 

abrangem um 

nível de abstração 

superior ao das 

CS-, como a 

compreensão ao 

nível da translação 

As questões 

mobilizam 

competências que 

abrangem um nível 

de abstração superior 

das CS, envolvendo 

a compreensão ao 

nível da interpretação 

e da extrapolação e a 

capacidade  de 

As questões 

mobilizam 

competências que 

abrangem um nível 

de abstração muito 

elevado, envolvendo 

a capacidade de 

aplicação um nível 

elevado, bem como 

as capacidades de 
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aplicar ao nível 

simples. 

análise síntese e 

avaliação 

5.6.3 O “como” do discurso pedagógico. O grau de intradisciplinaridade  
 

 O estudo do “como” do discurso pedagógico envolveu a análise da 

intradisciplinaridade apresentada nos relatórios dos bolsistas PIBID.   

 A intradisciplinaridade é fundamental para compreensão significativa da ciência. 

Segundo Calado (2007),é através das relações intradisciplinares que o processo de 

ensino/aprendizagem leva ao entendimento de conceitos mais complexos. 

Considerando intradisciplinaridade como o estabelecimento de relações entre 

diferentes conteúdos de uma mesma disciplina, Gallian (2009) adaptou a classificação 

de Calado (2009) a fim de identificar o nível de intradisciplinaridade. Para isto foram 

utilizados quatro Graus de classificação onde o grau mais forte é dado onde ha maior 

distância entre os conteúdos e o grau mais fraco onde os conteúdos estão mais 

relacionados entre si. Para isso os graus foram definidos da seguinte maneira: 

C++: Grau forte de intradisciplinaridade 

C+: Grau ligeiramente forte de intradisciplinaridade 

C-: Grau ligeiramente fraco de intradisciplinaridade  

C--: Grau fraco de intradisciplinaridade  

Na escala, os valores mais fortes (C++ e C+) correspondem a situações em que 

não aparecem relações intradisciplinaridade. Os graus mais fracos (C- e C--) 

correspondem à presenta de relações intradisciplinares. A definição de cada um dos 

graus para cada sessão analisada estão mostradas na tabela 4.  

Tabela 4: Parâmetros para análise do grau de intradisciplinaridade (CALADO et al., 
2006) 

Seção 

Analisada 

C++ C+ C- C-- 

Conhecimentos Não são estabelecidas as 

relações entre conteúdos 

de ordem simples dentro 

do mesmo tema. 

São estabelecidas as 

relações entre conteúdos 

de ordem simples, de 

temas diferentes. 

São estabelecidas as 

relações entre conteúdos 

de ordem complexa, ou 

entre estes conteúdos de 

ordem simples, dentro 

São estabelecidas as 

relações entre conteúdos 

de ordem complexa, ou 

entre eles e outros 

conteúdos de ordem 
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Ou 

Não são estabelecidas 

quaisquer relações entre 

conteúdos da disciplina. 

do mesmo tema. simples, de temas 

diferentes. 

Finalidades Contemplam relações 

entre conteúdos de orem 

simples dentro do 

mesmo tema 

Ou 

Não são estabelecidas 

quaisquer relações entre 

conteúdos da disciplina. 

Contemplam as relações 

entre conteúdos de 

ordem simples, de temas 

unificadores. 

Contemplam as relações 

entre conteúdos de 

ordem complexa, ou 

entre estes e conteúdos 

de ordem simples, 

dentro do esmo tema. 

Contemplam as relações 

entre conteúdos de 

ordem simples de temas 

diferentes. 

Orientações 

Metodológicas 

As 

estratégias/metodologias 

sugerem o 

estabelecimento de 

relações entre conteúdos 

de orem simples, dentro 

do mesmo tema 

Ou 

As 

estratégias/metodologias 

não sugerem o 

estabelecimento de 

quaisquer relações entre 

conteúdos da disciplina 

As 

estratégias/metodologias 

sugerem o 

estabelecimento de 

relações de ordem 

simples, de temas 

diferentes. 

As 

estratégias/metodologias 

sugerem o 

estabelecimento de 

relações de ordem 

complexa, ou entre estes 

e conteúdos de ordem 

simples, dentro do 

mesmo tema. 

As 

estratégias/metodologias 

sugerem o 

estabelecimento de 

relações entre conteúdos 

de ordem complexa ou 

entre estes e conteúdos 

de ordem simples, de 

temas diferentes 

Avaliação As questões não exige o 

estabelecimento de 

relações entre conteúdos 

de ordem simples, 

dentro do mesmo tema 

Ou 

As questões não 

sugerem o 

estabelecimento de 

As questões exigem o 

estabelecimento de 

relações de ordem 

simples, de diferentes 

temas. 

As questões exigem o 

estabelecimento de 

relações entre conteúdos 

de ordem complexa, ou 

entre eles e conteúdos 

de ordem simples, 

dentro do mesmo tema. 

As questões exigem o 

estabelecimento de 

relações entre conteúdos 

de ordem complexa ou 

entre eles e conteúdos 

de ordem simples, de 

temas diferentes. 
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quaisquer relações entre 

os conteúdos da 

disciplina. 

 
 
5.6.4 Cálculo do nível de exigência conceitual 
 

 Para calcular o nível de exigência conceitual, primeiramente deve-se 

calcular o Índice Parcial (IP) de interdisciplinaridade, complexidade das competências 

científicas e o de complexidade dos conteúdos científicos de acordo com as equações: 

Índice Parcial (IP) Intradisciplinaridade 

IPintra =(nº UA grau 1 . 1)+(nº UA grau 2 . 2)+ (nº UA grau 3 . 3)+ (nº UA grau 4 . 4)=A 
    (nº total de UA . grau máximo)          B 
 

Índice Parcial (IP) Complexidade das Competências Científicas 

IPcomp =(nº UA grau 1 . 1)+(nº UA grau 2 . 2)+ (nº UA grau 3 . 3)+ (nº UA grau 4 . 4)=C 
    (nº total de UA . grau máximo)           D 
  

Índice Parcial (IP) Complexidade dos Conteúdos Científicos 

IPcont =(nº UA grau 1 . 1)+(nº UA grau 2 . 2)+ (nº UA grau 3 . 3)=E 
    (nº total de UA . grau máximo)         F 
 

Segundo Gallian (2009) o número de UA de grau 1 multiplicado por 1 (n UA 

grau 1.1) significa que a quantidade de UA de grau 1 é multiplicado pelo valor atribuído 

a esse grau. Isso é feito sucessivamente até o quarto grau. O resultado é dividido pelo 

valor máximo que seria obtido se todas as UA fossem analisadas em grau máximo.  O 

valor de cada grau é apresentado nos Tabelas abaixo: 

Tabela 5: Valores numéricos atribuídos às UA, segundo o grau de Intradisciplinaridade 
(GALLIAN, 2009) 

Grau de 

Intradisciplinaridade 

Valores Numéricos 

C
++

 1 

C
+
 2 

C
-
 3 

C
--
 4 
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Tabela 6: Valores numéricos atribuídos às UA, segundo o grau de Complexidade das 
Competências Científicas (GALLIAN, 2009) 

Complexidade das 

Competências Científicas 

Valores Numéricos 

CS
-
 1 

CS
+
 2 

CC
-
 3 

CC
+
 4 

 
 

Tabela 7: Valores numéricos atribuídos às UA, segundo o grau de Complexidade dos 
Conteúdos Científicos (GALLIAN, 2009) 

Grau de Complexidade 

dos conteúdos Científicos 

Valores Numéricos 

Grau 1 1 

Grau 2 2 

Grau 3 3 

 
 

Após a realização dos cálculos de IP, foi possível calcular o índice compósito 

que irá definir o nível de exigência conceitual em sua totalidade. Para o cálculo é 

utilizado a soma do numerador dos índices parciais dividida pela soma dos 

denominadores, conforme mostrado na fórmula abaixo: 

Nível de Exigência Conceitual = A + C + E 
                       B + D + F 

 



50 

 

 

6. Resultados e Discussão 
 

6.1 Os relatórios 
 

Foram analisados os 6 relatórios coletados, sendo denominados aqui de relatório 

A, B, C, D, E e F. Os relatórios A, B, E e F foram feitos por duplas, o relatório D foi 

feito individualmente e o C por um trio de bolsistas PIBID.  

O relatório A é resultante da elaboração e ministração de duas aulas. Na primeira 

aula o objetivo dos bolsistas era abordar as definições de átomos, moléculas, elemento 

químico, substância simples e composta, trabalhando a abstração e externalização dos 

modelos que os alunos possuíam. Na segunda aula, o objetivo foi identificar as 

concepções alternativas dos alunos sobre densidade. 

O relatório B é referente à elaboração e ministração de três aulas. A primeira 

aula abordou os estados físicos da matéria, objetivando que os alunos externalizassem 

seus modelos mentais sobre arranjo molecular em cada estado físico. Na segunda aula, 

sobre densidade, o objetivo foi demonstrar que a densidade não depende do volume. Na 

terceira aula, o objetivo era abordar a diferenciação de substâncias puras, simples e 

compostas de misturas homogêneas e heterogêneas. 

No relatório C foram apresentados os resultados de duas aulas. Na primeira aula, 

foi introduzido o conceito de conservação de massas e transformação química, 

levantando concepções alternativas dos alunos. Na segunda aula, o objetivo era o de 

tentar levar os alunos a transformarem sua concepção alternativa de que energia tem 

massa em um conceito mais aceito cientificamente.  

No relatório D foram mostradas duas aulas que objetivaram utilizar a concepção 

multimodal como ferramenta articuladora de construção de modelos mentais acerca do 

conceito de miscibilidade e polaridade por parte dos alunos, também foi proposto a 

identificação sas concepções alternativas e avaliação da aprendizagem nos diversos 

modos de representação. 

No relatório E foram planejadas e ministradas duas aulas com o objetivo de 

trabalhar o tema conservação de massas frente às concepções alternativas dos alunos, 

utilizando atividades experimentais, focando através destes a visualização como meio 

para compreensão do conceito. 

O relatório F é referente a três aulas. A primeira aula tinha como objetivo 

trabalhar mudanças de temperaturas com as de estado. Na segunda aula, o objetivo era 



51 

 

 

possibilitar que os alunos compreendessem as diferentes cargas que os materiais podem 

possuir, mostrando que as cargas influenciam na miscibilidade das substâncias. Na 

terceira aula o objetivo era de abordar os conceitos de elemento químico, substância 

pura, composta e mistura, através dos modos de representação. 

 

6.2 Análise da presença dos fatores do modelo CRM   
 

 Foram analisados 6 relatórios sendo denominados aqui de relatório A, B, C, D, E 

e F. Para avaliar  a presença dos fatores do modelo se Schonborn e Anderson (2009)  

foram selecionados trechos  dos relatórios que se encaixassem em algum dos fatores do 

modelo.  

 Para que os relatórios sejam considerados como bem planejados espera-se 

encontrar mais fatores interativos que fatores originais, pois os fatores interativos 

exigem a utilização de mais habilidades que os fatores originais.  

 

6.2.1 O fator original de conceito (C). 
 

  O fator conceitual do modelo é o C, aparece quando o professor levanta, antes 

de qualquer intervenção, o conhecimento conceitual e/ou o conhecimento prévio (de 

relevância para a visualização a ser utilizada) do aluno. Portanto, é quando o professor 

faz uma averiguação dos conhecimentos prévios, concepções, estruturas conceituais, 

modelos mentais e concepções alternativas que os alunos trazem.  

 O fator conceitual C foi encontrado em todos os relatórios, exceto no B, 

mostrando a preocupação que os autores dos relatórios apresentaram quanto ao 

conhecimento das concepções prévias dos estudantes. As concepções prévias são 

consideradas como os modelos mentais que surgem da interação do sujeito com o 

mundo (ASTOLFI, 1988). De acordo com Rabello (2000), as concepções prévias ou 

alternativas são fundamentais para o ensino e aprendizagem, pois é a partir destas 

concepções que os conceitos mais adequados cientificamente são construídos.  

 Para exemplificar a utilização e as formas de abordagens do fator C utilizadas 

pelos bolsistas, estão evidenciados abaixo os trechos que remetem a esse fator: 

 

(1)“Para levantar as concepções prévias que os alunos possuíam sobre os conceitos a 
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serem trabalhados gerou-se uma discussão com os alunos sobre do que são constituídos 

os materiais que vemos e sobre o que eles entendiam a respeito de átomos e moléculas: 

Do que é constituída a água?, O que significa o termo H2O?, O material da lousa, da 

cadeira (o ferro, o plástico, a madeira) do que eles são constituídos?” (Relatório A) 

 

(2) “Resumidamente, primeiro seria realizado um diagnóstico da turma sobre o tema ao 

qual analisaríamos as respostas e em seguida montaríamos uma segunda intervenção 

baseada nas ideias levantadas pelos alunos anteriormente.” (Relatório E) 

 

(3) “Após obter as respostas escritas dos alunos na aula 1, montou-se um gráfico com 

todas as concepções alternativas e ideias prévias dos alunos” (Relatório E) 

 

(4)“...levantamos, por meio, da fala algumas concepções dos alunos sobre 

transformação de matéria e conservação de massa perguntando-lhes o que ocorreria 

com a massa do papel se o queimássemos.” (Relatório C) 

 

(5) “Aplicou-se um questionário para avaliar se os alunos possuíam conceitos 

alternativos sobre densidade” (relatório A) 

 

(6) “Com relação ao experimento do balão, as previsões sobre o que iria acontecer são 

variadas. O aluno Lucas acha que por serem os materiais bexiga e água diferentes, não 

deverá acontecer atração entre eles.” (Relatório F) 
 

 Nos trechos (1) no (4), foi possível notar que os bolsistas utilizaram uma 

discussão para conhecerem as ideias prévias dos estudantes, sendo esta uma maneira 

simples de ser utilizada pelo professor para levantar as ideias prévias.  

Os trechos (2) e (3), ambos retirados do relatório E, mostram que a primeira aula 

foi planejada para que fossem apenas levantadas as concepções prévias, sendo que no 

trecho (3) é evidenciado que os bolsistas PIBID montaram um gráfico com as ideias 

prévias a fim de identificar onde os alunos possuíam maiores dificuldades, tomando 

estas como base para as próximas aulas.  No trecho (5) é mostrada outra maneira que 

pode ajudar o professor a conhecer quais as concepções prévias de seus estudantes, que 

é através de questionários. No trecho (6) é mostrado que foi feito um levantamento de 

ideias prévias através de um experimento, de modo a perceber quais as concepções dos 

estudantes antes de realizarem a prática. 

 A partir dos trechos mostrados é possível notar que os bolsistas PIBID utilizaram 

diferentes métodos para levantar o conhecimento prévio dos alunos antes de qualquer 



53 

 

 

intervenção. Além disso, os trechos salientam que o fator C pode e deve aparecer em 

produções didáticas de professores sendo importante para o processo de construção do 

conhecimento, pois serve como ferramenta inicial para o desenvolvimento da habilidade 

representacional. 

 

6.2.2 O fator original de raciocínio (R).  

 

 O fator de raciocínio (R) é evidenciado quando o professor exige processos 

cognitivos a serem empregados. Ou seja, é quando o professor cria questões ou 

atividades que exige capacidade de raciocínio e interpretação de forma a acessar e 

recuperar conhecimento conceitual da memória de longo prazo para a memória de 

trabalho. Além de ser o trabalho com o raciocínio lógico do aluno, o fator R também 

pode ser tratado como abordagem das dificuldades dos alunos em raciocinar sobre algo. 

 O fator original R representa as atividades que dizem respeito a processos 

cognitivos, onde os estudantes possam utilizar seus conhecimentos para raciocinar sobre 

uma representação externa. De modo semelhante ao que foi encontrado por Schonborn 

(2005), foi notado nesta pesquisa, que não é possível analisar o fator R isoladamente, 

pois este fator depende do conceito e da representação externa para existir, conforme 

afirma o autor: “processos de raciocínio só podem ser observados se há uma razão para 

o raciocínio, neste caso com a representação externa (RM) e com o conhecimento 

conceitual (RC)” (SHONBORN, 2005 p.157).   

Apesar de não poder ser analisado individualmente, o fator R é considerado um 

fator indispensável para que o estudante possa desenvolver habilidade de interpretação 

de representações externas. Deste modo, a análise do fator R encontra-se na junto com a 

análise dos fatores interativos RM, RC e CRM. 

 

6.2.3 O fator original de modo (M). 
 

 O fator ligado ao modo (M) de representação engloba a natureza externa da 

visualização, ou seja, é quando o professor aborda as características gráficas da 

visualização tais como, recursos gráficos, esquemas, arranjos espaciais, convenções das 

visualizações, ícones visuais, símbolos, legendas etc. São processos que permanecem 
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constantes durante o processo de interpretação, ou seja, não dependem de nenhum 

constituinte humano. Pode ser considerada a utilização de qualquer modo de 

representação seja ele macroscópico, submicroscópico ou simbólico. 

 O fator M foi encontrado nos relatórios A, B, D, E e F, mostrando diferentes 

abordagens para a apresentação dos modos de representação. Porém, deve-se ressaltar 

que o fator M é melhor utilizado quando dentro dos fatores interativos (CM, RM e 

CRM), pois irá permitir maior aproveitamento por parte dos alunos ao trabalharem as 

representações utilizando raciocínio ou para trabalhar seus conceitos prévios. Os trechos 

abaixo mostram a presença deste fator nas aulas de professores de química em formação 

inicial.  

 

(1) “Em uma folha sulfite, o aluno deverá desenhar a interface das moléculas das 

duas substâncias em uma mistura heterogênea e de uma mistura heterogênea.” 

(Relatório D) 
 

(2) “Os alunos pesavam e anotavam a massa do sistema inicial, composto por 

béquer, água, vidro de relógio e substância, de modo que a substância não 

estava dissolvida em água, apenas em cima do vidro sob o béquer e em seguida 

pesavam e anotavam a massa do mesmo sistema, porém com a substância 

dissolvida, tomando o devido cuidado para que toda a substância fosse 

dissolvida na água.” (Relatório E) 
 

(3) “Durante a discussão enfatizamos que os modelos de átomos e moléculas são 

representações, nunca chegamos a ver um átomo a “olho nu”, porém buscamos 

formas de representar o que entendemos nossas ideias, e que não existe modelo 

certo e errado, mas que possuem finalidades diferentes.” (Relatório A) 

 
(4) “Utilizando provetas, pedir que o aluno coloque volumes variados de água e 

óleo, e assim, pesar casa volume, e calcular as densidades. O objetivo é mostrar 

que uma mesma substância possui densidade constante não importando o 

volume.” (Relatório B) 

(5) “Colocar o mesmo volume de um respectivo líquido (água) em um béquer e em 

uma proveta: A intenção de realizar este teste é mostrar que não importa o 

formato do objeto, o líquido sempre terá a mesma densidade”. (Relatório B) 

(6) “Ao colocarmos o ovo em um béquer com água, este ficará em repouso no fundo 

do béquer. Adicionando um pouco de sal, e mudando a temperatura a densidade 

da solução aumentará fazendo com que o ovo flutue.” (Relatório B) 
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(7) Mostrar como um canudinho de plástico eletrizado através do atrito com o 
cabelo é capaz de movimentar outro canudo fixado em um isopor. (Relatório F) 

(8) Aproximar um balão de festa de um filete de água, outro de álcool e outro de 

óleo, para ver quais tem sua trajetória alterada. (Relatório F) 

 

  O trecho (1) mostra que foi solicitado que os estudantes desenhassem moléculas 

em misturas homogêneas e heterogêneas. Esta atividade está inclusa no fator M, pois 

pede para o aluno externalizar suas concepções. Porém, no relatório não há menção 

sobre a utilização dessa atividade como modo de levantamento de concepções 

alternativas ou da utilização dessas concepções em atividades posteriores. Desta forma, 

o trecho (1) foi considerado como pertencente ao fator C e não ao CM ou CR.  

No trecho (2) é apresentada uma atividade experimental que é considerada como 

pertencente ao fator M, pois pode ser considerada como uma forma de apresentação 

macroscópica do conhecimento. Esse trecho mostra que os alunos pesavam e anotavam 

a massa do sistema, porém no relatório não é abordado se houve algum momento em 

que os alunos poderiam refletir sobre esses dados coletados. Deste modo, o trecho (2) 

foi considerado como pertencente ao fator M e não ao fator MR. 

Nos trechos (4), (5), (6), (7) e (8) também descrita uma prática experimental sem 

mostrar se houve um momento em que os alunos devessem pensar sobre o experimento, 

sendo portanto, considerado como pertencente ao fator M. Segundo Suart et al., 2010 a 

experimentação é uma eficiente alternativa para auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem. Vale ressaltar, que a atividade experimental é melhor aproveitada quando  

aluno pode refletir sobre dados e observações experimentais, estimulando o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e a construção de conhecimentos pelos 

estudante (SUART et al., 2010). Ou seja, a atividade experimental tem mais resultados 

quando trabalhada dentro dos fatores MR e CRM. 

No trecho (3) é mostrado que foi feita uma discussão sobre os modos de 

representação, tentando deixar claro que os modelos são uma forma de representação 

daquilo que não se pode ver a olho nu. 

 Os trechos acima mostram que fator M pode estar presente nas produções 

didáticas de professores, porém é importante que a utilização desse fator, o qual envolve 

também uso de visualizações, possa fazer real sentido para o aluno. Por isso é 
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necessário que este fator não seja utilizado de maneira isolada, mas que esteja envolvido 

em um contexto e que possibilite que o aluno construa conhecimento. 

 

6.2.4 O fator interativo (CR) 
 

 O fator interativo de Conceito e raciocínio (CR) representa a utilização pelo 

professor de questões ou de atividades que exige que o aluno utilize seus conceitos para 

raciocinar sobre algo (acessar, selecionar, recuperar, ajustar e aplicar conhecimentos já 

existentes). 

 O fator interativo entre conceito e raciocínio (CR) mostra, conforme afirma Coll 

(2001), que o aluno se apropria de suas representações e ideias adquiridas no decorrer 

de suas experiências anteriores quando se depara com um novo conceito. A partir deste 

momento ele começa a estabelecer relações e a pensar sobre suas ideias iniciais 

comparando-as às novas informações, e é assim que o aluno constrói novos significados 

e conhecimentos. 

  O fator (CR) foi encontrado apenas no relatório B. O fato desse fator ter sido 

encontrado em apenas um relatório pode não significar algo ruim, mas, pelo contrário, 

mostra que os autores dos relatórios podem estar utilizando modos de representação 

(CM) ou raciocínio e modo de representação (CRM) como atividades majoritárias no 

trabalho com as concepções prévias dos estudantes. O exemplo de aplicação do fator 

interativo (CR) encontra-se abaixo: 

 
(1) “Sempre tivemos o cuidado de deixa-los moldar o conceito inicial que tinham 

sobre a densidade. Conseguimos fazer com que os alunos entendessem através 

de discussão que cada matéria tem sua densidade, ou seja, ela é constante e 

materiais diferentes têm densidades diferentes.” (Relatório B) 
 

 O trecho mostra que os bolsistas pediram para que os alunos trabalhassem suas 

concepções prévias através do raciocínio e discussão.  Os bolsistas ainda exporam que 

eles conseguiram cumprir seus objetivos, que era de mostrar que cada material possui 

densidade própria. Pode-se dizer que este fator não foi encontrado nos demais relatórios 

pois evidenciam apenas a coleta de concepções prévias dos estudantes sem evidenciar 

quando estas foram trabalhadas no decorrer da aula, em contra partida pode ter ocorrido 

de os relatórios apresentarem indícios da presença do fator CRM, o qual aborda todos os 
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fatores do modelo e não apenas raciocínio e conceito. 

 

6.2.5 O fator interativo (CM) 
 

 O Fator de Conceito e Modo (CM) representa a utilização pelo professor do 

conhecimento do aluno sobre o simbolismo da visualização utilizada. 

 O fator interativo (CM) foi encontrado em todos os relatórios. Os exemplos 

desse fator estão apresentados abaixo. 

 

(1) “Para discutir com os alunos que densidade não é massa, pediu-se para os 

alunos pesarem uma bolinha de naftalina e em um béquer colocar um volume de 

água com valor de massa maior que a da bolinha de naftalina, em seguida os 

alunos colocaram a bolinha de naftalina no béquer com água. Mesmo com 

massa menor que da água, a bolinha de naftalina afunda.” (Relatório A) 
 

(2) “Já, no terceiro experimento, relacionamos a densidade com os estados físicos 

da matéria, onde 2 dos 3 tubos continham raspas de algum metal e em 1 

continha o metal mercúrio líquido. Primeiramente, não deixamos os alunos 

pegarem os tubos e pedimos a opinião deles de qual seria o mais pesado e o 

porquê. Ninguém respondeu que o tubo com o metal líquido era o mais pesado, 

por conta das situações cotidianas, onde o aluno tem percepções certas sobre 

relação entre alguns materiais, e assim tende a aplicá-las para todos os outros, 

o que não é válido.” (Relatório B) 
 

(3) “Partimos para o experimento: juntamos a mesma quantidade de papel nos dois 

lados da balança de modo que esta ficou em equilíbrio e então ateamos fogo no 

papel. A parte na qual ateamos fogo subiu, portanto ficou mais leve e foi isso 

que a maioria dos alunos previu. Discutimos sobre o ocorrido e levantamos 

proposições sobre o que ocorreria se queimássemos a palha de aço.” (Relatório 
C) 
 

(4) “Um dos lados então foi queimado. Depois de certo tempo, o suporte com o 

papel queimado subiu, permanecendo num nível superior ao outro suporte com 

o papel intacto. Perguntou-se aos alunos novamente, se o acontecimento 

ocorreu exatamente como eles pensaram. Exploramos as ideias que justificavam 

a subida do papel, tais como o porquê ficou mais leve, como seria essa 

diminuição de massa e qual elemento estaria relacionado com ela. Os alunos 

tomaram nota novamente. Retiramos então as cinzas e o papel restante e 

preparou-se a segunda parte do experimento com palha de aço. Seguimos então 

para segunda parte do experimento, fazendo exatamente os mesmos passos 

anteriores, sempre perguntando aos alunos o que eles achavam que aconteceria 

e solicitando também a explicação por escrito. Após a queima, o suporte com a 

palha queimada desceu, permanecendo num nível inferior em relação à palha 

não queimada.” (Relatório E) 
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(5) “Dois alunos foram capazes de prever o que iria acontecer nos experimentos e 

tiveram essas previsões confirmadas. Outros dois alunos fizeram previsões não 

confirmadas e um deles fez uma modelagem que explicasse sua hipótese e 

posteriormente foi capaz de repensa-la e chegar a mesma conclusão do grupo, 

que substâncias com características iguais (têm carga) interagem entre si 

(misturam), e substâncias com características diferentes (uma tem carga, outra 

não tem) não interagem entre si.” (Relatório F) 
 

(6) “Em seguida cada aluno recebeu uma folha de sulfite em branco para eles 

tentarem representar o que eles achavam que seja uma molécula. O intuito 

dessa prática é perceber se os alunos achavam que as moléculas são miniaturas 

do material que eles observam, e para observarmos como eles enxergam uma 

molécula e um átomo. (Relatório A) 

 

(7) “Fazer com que os alunos compreendessem que os diferentes estados físicos da 

matéria estão relacionados com o grau de agitação das moléculas, fato que se 

deve a variação de temperatura. Além do que, queríamos que eles 

externalizassem os modelos mentais que eles possuíam sobre como estava o 

arranjo molecular em cada estado físico com o auxílio de bolinhas de EVA.” 
(Relatório B) 

 
(8) “Entregar uma folha contendo desenhos dos três estados físicos da água (sólido, 

líquido e gasoso) e pedir que eles descrevam as diferenças, no ponto de visão 

químico desenhando microscopicamente o arranjo das partículas de água para 

cada tipo de estado da mesma.” (Relatório B) 

 
(9) “Ainda neste primeiro encontro, foi pedido aos alunos que representassem, a 

partir de um desenho, a interface molecular de uma mistura homogênea e 
heterogênea, respectivamente.” (Relatório D) 

 

  No trecho (1) utilizou-se de um experimento que é considerado como M o qual 

foi utilizado para trabalhar a concepção alternativa (C) apresentada pelos estudantes de 

que densidade não é massa. Então, o trecho (1) pode evidenciar a presença do fator CM, 

que relaciona os conceitos prévios com o modo de representação, no caso a 

experimentação. 

  No trecho (2) é mostrado que foram levantadas as concepções iniciais dos 

estudantes, questionando-os sobre as massa dos metais, e depois foi realizado o 

experimento com a finalidade de trabalhar essas concepções, deste modo, este trecho 

também pertence ao fator CM.  
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Nos trechos (3) e (4), apesar de em relatórios diferentes, é mostrado a realização 

de um experimento demonstrativo (M) que foi utilizado para levantar as concepções 

prévias (C) a serem trabalhadas em uma demonstração posterior. O trecho (5) mostra 

que as concepções prévias (C) foram levantadas antes do experimento através de 

modelagem (M) e mostra que o aluno que possuía concepções inadequadas antes do 

experimento pode repensar seu modelo e reelaborá-lo, evidenciando o fator interativo 

(CM). 

Nos trechos (6), (8) e (9) é mostrado que as concepções prévias dos alunos 

foram trabalhadas através da elaboração de desenhos, que é considerado um modo de 

representação. Os desenhos podem ser considerados como excelentes ferramentas para 

levantamento das concepções que estudantes possuem sobre diferentes fenômenos, 

principalmente os submicroscópicos. (CHENG e GILBERT, 2009). 

No trecho (7) é mostrado que os alunos externalizaram suas concepções prévias 

através de um modelo concreto construído pelos bolsistas, caracterizando a presença do 

fator CM. Segundo Goodtein e Howe (1978), os modelos são excelentes ferramentas de 

ensino, pois facilitam a abstração em diversos conceitos químicos. 

 

6.2.6 Fator interativo (RM) 
 

O Fator interativo de raciocínio e Modo (RM) representa a utilização de 

atividades que fazem uso da capacidade do aluno de decifrar e raciocinar sobre a 

visualização. 

Com exceção dos relatórios C e E, o fator (RM) foi encontrado em todos os 

demais relatórios, conforme evidenciado abaixo: 

(1) “Para discutir com os alunos que a densidade é uma característica única do 

material, pesou-se volumes iguais de diferentes materiais (água, óleo, álcool, 

terra ou areia) em béqueres, em uma balança semi-analítica. Em seguida os 

alunos calcularam a densidade dos materiais e explicaram, com a mediação do 

professor, com base na etapa dois, porque os valores de densidade eram 

diferentes.” (Relatório A) 
 
(2) “Entregar uma folha contendo desenhos dos três estados físicos da água (sólido, 

líquido e gasoso) e pedir que eles descrevam as diferenças, no ponto de visão 

químico, e desenhem microscopicamente o arranjo das partículas de água para 

cada tipo de estado da mesma.” (Relatório B) 
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(3) “A segunda fornece a representação estrutural do butan-1-ol (C4H10O) e do 2-

metilpropan-2-ol (C4H10O) e pede para que o aluno formule uma explicação 

para as diferenças de miscibilidade destes compostos, de mesma massa 

molecular, considerando suas estruturas, polaridades e as interações soluto-

solvente.” (Relatório D) 
 

(4) “Em cada um dos experimentos pedimos para que os alunos desenhassem aquilo 

que viram macroscopicamente do ponto de vista microscópico, consistindo em 

uma transição de níveis.” (Relatório F) 
 
 

No trecho (1) é mostrado que foi realizado um experimento sobre densidade, em 

que os alunos coletaram dados e raciocinaram sobre eles para tentarem chegar a 

conclusão de porque as densidades eram diferentes, evidenciando o fator RM. O trecho 

(2) mostra que os bolsistas criaram uma atividade em que os estudantes tiveram que 

raciocinar sobre os desenhos para descrever e redesenhar os estados físicos 

microscopicamente. O trecho (3) mostra uma abordagem em que o aluno teria que 

raciocinar sobre as representações estruturais para tirar conclusões sobre a miscibilidade 

dos compostos. Por fim, no trecho (4) é mostrado que a atividade criada solicitava ao 

aluno o desenho de suas observações macroscópicas de modo microscópico, exigindo 

que houvesse raciocínio sobre suas observações.  

Esta atividade de pensar sobre determinado tema é tratada por Bruner (1960), 

como “Aprendizagem por descoberta”. Segundo o autor esse tipo de atividade, instiga o 

aluno à resolução de problemas, potencializando raciocínios complexos. Segundo 

Calado (2007), isto “permite não só a aceleração cognitiva, como a integração lógica de 

conteúdos em sistemas mais abrangentes” (CALADO, 2007 p.39). 

 

6.2.7 O fator interativo (CRM) 
 

 O fator interativo de Conceito, Raciocínio e Modo (CRM) representa o estímulo 

da capacidade do aluno interpretar com sucesso e/ou aprender a partir da visualização, 

envolvendo todos os fatores do modelo. 

 O fator (CRM) pode ser considerado como o fator mais difícil de ser abordado, 

ainda assim, esse fator foi encontrado nos relatórios C e E, conforme mostrado abaixo: 

(1) “Após realizadas as observações os alunos precisarão rever seus modelos nos 
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registros e caso haja modificação discutirem o que pode ter ocorrido, 

comparando os experimentos da queima de papel e queima da palha de aço.” 
(Relatório C) 
 

(2) “A segunda intervenção, foi planejada avaliando as concepções alternativas 

levantadas pelos alunos na primeira aula... Tendo a tabela na lousa, 

analisamos os dados obtidos com os alunos no experimento e seus significados. 

Em relação ao NaOH, observando o aumento da temperatura, foi consenso que 

a dissolução liberou calor, ou seja, uma transformação exotérmica... De acordo 

com a tabela, os erros foram mínimos. Na conclusão desse experimento, 

perguntou aos alunos se poderíamos associar uma massa a energia envolvida 

em cada dissolução. Depois do experimento, a maioria foi convencida de que a 

energia não tem massa. Após terminar a conclusão do experimento, passou-se 

para as explicações da tabela 2, na qual foi feito um aparato geral sobre os três 

experimentos com os alunos.” (Relatório E) 
 

 

 O trecho (1) mostra que a atividade propunha que os alunos revissem seus 

conceitos iniciais (C) através de registros e refletissem (R) sobre eles comparando-os 

com os experimentos (M), isto mostra um exemplo de utilização do fator (CRM). No 

trecho (2) é mostrado que foram elaborados experimentos em que os estudantes 

pudessem pensar sobre os dados obtidos e chegar a uma conclusão considerada mais 

adequada. Esta atividade foi realizada para trabalhar as concepções iniciais dos alunos 

de que energia possui massa.  De acordo com Alves (2005), a aprendizagem é melhor 

concretizada quanto maior for o numero possibilidades de relações entre o novo 

conceito e o que o aluno já conhece.  

No trecho 2, os professores refletiram e desenvolveram uma metodologia que 

sanasse as dúvidas que os estudantes apresentaram. Isto é um exemplo do que Schön 

(1992) aborda como “reflexão na ação”.  A “reflexão na ação” é quando o professor 

busca se familiarizar com o saber que o aluno possui de suas interações socioculturais, 

tentando descobrir o que leva o aluno a relacionar esse conhecimento com o que é visto 

a escola. Deste modo, o professor pode levar o aluno a relacionar o seu saber na ação 

com o saber escolar. Mesmo em uma turma com vários alunos, o professor que reflete 

na ação possui a característica de prestar atenção individual ao aluno. Segundo Schön 

(1992) existem quatro “momentos” que evidenciam o processo de desenvolvimento de 

reflexão sobre a ação. 

• Momento de surpresa: O professor se surpreende pelo que o aluno faz 

ou diz. 
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• Momento de reflexão: O professor reflete sobre a ação do aluno, 

buscando entender o motivo pelo qual foi surpreendido. 

• Momento de reformulação: O professor reformula sua maneira de ver o 

problema, tentando identificar razões para o modo de ação do aluno. 

• Momento de experiência: O professor testa suas hipóteses sobre a forma 

de pensamento do aluno, criando novas questões ou tarefas para o aluno. 

Esses quatro momentos podem definir o processo construção da reflexão sobre a 

ação, é importante ressaltar que esse processo não necessita de palavras. De acordo com 

Schön (1992), após todo o processo de reflexão na ação o professor deve pensar sobre o 

que ocorreu em suas observações e intervenções, isto ocorreu no momento em que os 

bolsistas escreveram seus relatórios finais. Este é o segundo modo de reflexão, chamado 

de “reflexão sobre a reflexão na ação”, neste caso é necessário que o professor faça uso 

de palavras para descrevê-las. 

Durante a formação inicial o professor deve ter a oportunidade de passar por 

esses momentos através da observação de aulas e possibilidade de criação e aplicação 

de atividades que possibilitem formação mais próxima da realidade a qual ele estará 

inserido. 

 

6.2.8 Entrevistas 
 

 Antes da elaboração de suas aulas, os bolsistas ainda não sabiam sobre os fatores 

do modelo aqui apresentado. Após a aplicação de todas as aulas e elaboração dos 

relatórios foi realizada uma entrevista com os bolsistas questionando-os sobre as aulas. 

Depois foi explicado um pouco sobre o modelo e questionado se eles observaram a 

existência deste no planejamento e aplicação de suas aulas. Apenas os autores dos 

relatórios C, F e D puderam comparecer no dia da entrevista. Abaixo segue a transcrição 

da entrevista onde autores destes relatórios falam sobre os fatores do modelo CRM. 

 

“Acho até que às vezes a gente pode não perceber, mas eu acho que um bom professor 

consegue. Assim como tem que passar pelo macro micro e simbólico, consegue usar os 

modos de representação, trabalhar raciocínio tudo isso com base nos conceitos prévios. 

Acho que tudo isso deve se encaixar porque é uma coisa fundamental para o aluno 

perceber.” (Autor do relatório C) 
 
“Nossa... Essencial. Achei que não seria muito difícil fazer eles conseguirem chegar 
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nisso sem os modos de representação. Na verdade, eu acho que os conceitos que eles 

tinham só estavam insuficientes porque eles não tinham ainda sido apresentados aos 

modos de representação. Porque como que você vai falar... Elas falam de acordo com o 

que eles observam na natureza, eles veem na internet, não sei.  Mas é só o macro né, só 

o que é sensível aos olhos.” (Autor do relatório F) 
 
“Eu acho que eu consegui sim. Nas diversas atividades que dei eu acho que eu consegui 

transitar sim. O conceito e o raciocínio são trabalhados em cima dos modos de 

representação dos alunos acho que por isso que eu consegui ligar bem. A atividade de 

modelagem foi a que mais possibilitou essa ligação. Mas eu acho que a atividade de 

modelagem ela veio da experimentação, então as varias atividades que eu utilizei, 

diversificadas, acabaram possibilitando essa ponte aí.” (Autor do relatório D) 
 

 Mesmo em relatórios onde não foi encontrado o fator CRM, os autores 

afirmam conseguir enxergar a existência destes em suas aulas, mais uma vez 

justificando a existência e importância desses fatores no preparo de atividades didáticas. 

Segundo Schön (1992), para tentar formar professores mais capazes de refletir sobre sua 

prática  é necessário que eles “aprendam fazendo”, experimentando, errando, tomando 

consciências dos erros e tentando outra vez de modo diferente. Além de expor os 

professores em formação à prática é necessário que eles sejam estimulados a refletir 

sobre com a ajuda de algum tutor que ele possa observar. Para Macedo (2002), aprender 

a praticar a reflexão requer a elaboração de estratégias e procedimentos que devem ser 

inicialmente mediadas por um tutor. E isto acontece no PIBID, pois os bolsistas são 

acompanhados pelo professor da escola e por supervisor de área, que é um professor da 

universidade. Estes professores agem como tutores dos bolsistas estimulando e 

auxiliando sua prática e reflexão. 

 Deste modo, pode ser possível formar professores “prático-reflexivos” e, para 

isso, Schön (1992) ressalta que é importante observar as três dimensões da reflexão 

sobre a prática: 

• A compreensão das matérias pelo aluno: Refletir sobre como o aluno 

compreende, interpreta ou raciocina sobre o conteúdo. 

• A interação interpessoal entre o professor e o aluno: Refletir sobre 

como o professor compreende e responde a outros indivíduos. 

• A dimensão burocrática da prática: refletir sobre como o professor 

pode conviver e atuar em uma escola que não permite a prática reflexiva. 

A partir da análise dos relatórios de bolsistas PIBID foi possível identificar a 
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presença dos fatores originais e interativos do modelo proposto, mostrando que este 

modelo, conforme previsto por Schonborn e Anderson (2009), pode ser utilizado como 

base para que professores possam criar e aplicar atividades, aulas e avaliações. É 

importante ressaltar que para que essas atividades possam trazer significado para os 

estudantes, é necessário que o professor utilize mais os fatores interativos e 

principalmente o fator interativo (CRM), pois é nesse ponto em que os alunos terão 

embasamento para conseguirem interpretar representações externas e para 

compreenderam a química.  

O fator interativo (CRM) pode ser considerado o mais difícil de ser abordado por 

exigir que os estudantes façam uso de abordagens mais complexas e exigir que o 

professor faça previsões dos possíveis questionamentos dos alunos, para que as 

atividades cumpram o objetivo de chegar ao fator (CRM). Para um professor de 

química, pode ser um desafio conseguir criar abordagem que façam os alunos 

transitarem entre todos os fatores. Por isso, é necessário que desde a formação inicial, o 

professor seja preparado de forma prática para a criação de produções didáticas que 

envolvam esses fatores.  Porque passar de aluno a professor não é uma transição fácil, 

pois ela vem acompanhada de inseguranças e questionamentos. De acordo com Mattos 

(2011), esse processo é contínuo, complexo e inacabado. Além disso, envolve relações 

individuais do sujeito que influenciam sobre a forma como ele virá a ser professor.  

 

6. 3 Resultados Do Nível De Exigência Conceitual 
 

Inicialmente foi feita uma análise em cada um dos relatórios identificando 

trechos que se enquadrassem nas seguintes Unidades de Análise (UA): 

1) Conhecimentos (C) 

2) Finalidades (F) 

3) Orientações metodológicas (OM) 

4) Avaliação (A) 

A identificação das UA’s nos relatórios levou aos seguintes resultados: 

• No relatório A, foram encontradas 17UA em que a maior parte foi 

classificada como OM (41,18%). 29,41 % foram classificados como A, 
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17,65% foram classificadas como C e 11,76% classificadas como F.   

• No relatório B, foram encontradas 16UA em que a maior parte foi 

classificada como F (18,75%). 12,5 % foram classificadas como A, 25% 

foram classificadas como C, 12,5% classificadas como OM. Outros 25% 

apresentaram características de OM e F. Por fim, 6,25% foram 

classificados como apresentando características de C e F.  

• No relatório C, foram encontradas 17UA em que a maior parte foi 

classificada como A (52,94%). 11,76 % foram classificadas como OM, 

29,41% foram classificadas como F e 5,88% classificadas como C.  

• No relatório D, foram encontradas 10UA em que a maior parte foi 

classificada como OM (50%). 20 % foram classificadas como A, 30% 

foram classificadas como F. Nenhuma das UA apresentou características 

de C ou F. 

• No relatório E, foram encontradas 16UA em que a maior parte foi 

classificada como A (68,75%). 37,25 % foram classificadas como OM. 

Nenhuma das UA foi classificada como C ou F. 

• No relatório F, foram encontradas 11UA em que a maior parte foi 

classificada como OM (63,64%). 9,09 % foram classificadas como A e 

27,27% classificadas como F. Nenhuma das UA foi classificada como C. 

 Um resumo das Unidades de Análise encontradas nos relatórios estão 

apresentadas na Figura 8. 

 

Figura 8: Resumo das Unidades de Análise encontradas nos relatórios 

 

6.3.1. Relatório A: 
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No relatório A foram encontradas 17 UA, mostradas a seguir: 

1) Entender o significado de átomo, molécula, elemento químico, substâncias simples, 

composta e trabalhar a abstração dos alunos e a externalização de seus modelos. 

2) E os da segunda: identificar os conceitos alternativos dos alunos sobre densidade e 

reforçar o aprendizado sobre densidade, porém em um nível microscópico. 

3) Para levantar as concepções prévias que os alunos possuíam sobre os conceitos a 

serem trabalhados gerou-se uma discussão com os alunos sobre do que são constituídos 

os materiais que vemos e sobre o que eles entendiam a respeito de átomos e moléculas: 

“Do que é constituída a água?”, “O que significa o termo H2O?”, “O material da lousa, 

da cadeira (o ferro, o plástico, a madeira) do que eles são constituídos?”.  

4) Durante a discussão enfatizamos que os modelos de átomos e moléculas são 

representações, nunca chegamos a ver um átomo a “olho nu”, porém buscamos formas 

de representar o que entendemos nossas ideias, e que não existe modelo certo e errado, 

mas que possuem finalidades diferentes. 

5) Em seguida cada aluno recebeu uma folha de sulfite em branco para eles tentarem 

representar o que eles achavam que seja uma molécula. O intuito dessa prática é 

perceber se os alunos achavam que as moléculas são miniaturas do material que eles 

observam, e para observarmos como eles enxergam uma molécula e um átomo. 

6) Baseado nas respostas dos alunos fez-se uma discussão acerca do tamanho e das 

cores das bolas, sem utilizar as palavras molécula, átomo, etc, mas tentando buscar dos 

alunos suas concepções sobre o que seria a representação das bolas e das peças, através 

do que foi discutido no levantamento de concepções prévias, e de analogias. Então as 

bolas passaram a serem chamadas de átomos, e as peças de moléculas. 

7) Os alunos foram estimulados a agruparem as moléculas de acordo com uma 

característica em comum, para que eles separassem as moléculas com átomos do mesmo 

tipo e átomos de tipos diferentes, e em seguida explanou-se sobre o que era uma 

substância simples e uma substância composta. 

8) Pediu-se aos alunos que representassem com bolas e ligações outras moléculas que 

foram desenhadas na lousa. Assim analisaram-se os modelos dos alunos após a 

intervenção, buscando mudanças desde a discussão inicial. 
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9) As figuras abaixo representam três pedaços diferentes de isopor. Os pedaços possuem 

valores de densidade iguais ou diferentes? Se forem diferentes quais dos pedaços possui 

valor de densidade maior e qual pedaço tem valor de densidade menor? 

a)                                b)                           c) 

 

10) Em um copo temos água líquida e água sólida (gelo). A densidade da água é igual à 

densidade do gelo? 

11) Em um copo eu tenho 30 g de água. Em outro copo tenho 70g. Em ambos os copos 

a água está à temperatura ambiente. A densidade da água será a mesma nos dois copos? 

12) Para que os alunos não entendessem densidade como uma fórmula, mas como a 

quantidade de matéria de uma determinada substância que está presente em uma 

unidade de volume, foram entregues aos alunos círculos de papel recortados com três 

tamanhos diferentes para que os alunos distribuíssem as bolas em uma folha sulfite, sem 

sobrepor ou deixar partes dos círculos para fora da folha. Gerou-se uma discussão 

acerca da quantidade de círculos na folha de sulfite, quanto menor fosse a “bolinha” 

mais delas caberiam na folha, então se discutiu que os círculos representavam 

moléculas, ou seja, quanto mais moléculas, maior seria a quantidade de matéria e mais 

densa seria a substância. 

13) Para discutir com os alunos que a densidade é uma característica única do material, 

pesou-se volumes iguais de diferentes materiais (água, óleo, álcool, terra ou areia) em 

béqueres, em uma balança semi-analítica. Em seguida os alunos calcularam a densidade 

dos materiais e explicaram, com a mediação do professor, com base na etapa dois, 

porque os valores de densidade eram diferentes. 

14) Para discutir com os alunos que densidade não é massa, uma confusão bastante 

comum, pediu-se para os alunos pesarem uma bolinha de naftalina e em um béquer 

colocar um volume de água com valor de massa maior que a da bolinha de naftalina, em 

seguida os alunos colocaram a bolinha de naftalina no béquer com água. Mesmo com 

massa menor que da água, a bolinha de naftalina afunda. 

15) Como a naftalina possui uma superfície "rugosa" que aprisiona as pequenas bolhas 

de gás que foram sendo liberadas. Normalmente ela é mais densa que a água, mas 
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quando as pequenas bolhas ficam aprisionadas em sua superfície, a densidade do 

conjunto fica menor que a do líquido e a naftalina flutua. 

16) Fotos de icebergs foram mostradas aos alunos, e questionou-se aos alunos porque o 

gelo flutua na água, mesmo sendo feito do mesmo material que a água e estando no 

estado sólido, onde as moléculas estão mais próximas umas das outras. 

17) Em seguida discutiu-se com os alunos como as moléculas de água no estado sólido 

estão arranjadas no espaço, e mostrou-se figuras em 3D desse arranjo, enfatizando que a 

água era uma substância em exceção. 

Na tabela 8 estão representadas as classificações realizadas para cada UA quanto 

a interdisciplinaridade, complexidade das competências científicas e complexidade dos 

conteúdos científicos 

Tabela 8: Classificação para as UA do relatório A 

UA Intradisciplina- 
ridade 

Competências Conteúdos 

1 (F) C- CC+ 3 
2 (F) C- CC- 2 
3 (OM) C- CS+ 2 
4 (C) C++ CC- 2 
5 (OM) C++ CC- 2 
6 (OM) C- CC- 2 
7 (OM) C- CS+ 2 
8 (A) C++ CS- 1 
9 (A) C++ CS+ 2 
10 (A) C- CC- 3 
11 (A) C++ CC- 3 
12 (C) C- CC- 3 
13 (OM) C- CC+ 3 
14 (OM) C- CC+ 3 
15 (C) C- CC+ 3 
16 (A) C- CC+ 3 
17 (OM) C- CC+ 3 

 
 
 

 Cálculos para o Relatório A: 
 

 
(A)IPintra  = (5 . 1)+(0 . 2)+ (12 . 3)+ (0 . 4) = 41 =0,60 
         (17 . 4)               68          
 
(A)IPcomp = (1 . 1)+(3 . 2)+ (7 . 3)+ (6 . 4) = 52 =0,77 
         (17 . 4)              68 
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(A)IPcont = (1. 1)+(7 . 2)+ (9 . 3) = 32 =0,63 
         (17 . 3)         51 
 
 
(A)Nível de Exigência Conceitual = 41 + 52 + 32 = 125 =0,73 

               68 + 68 + 51      187 
 
6.3.2. Relatório B: 
 

No relatório B foram encontradas 16 UA, mostradas a seguir: 

1) Fazer com que os alunos compreendessem que os diferentes estados físicos da 

matéria estão relacionados com o grau de agitação das moléculas, fato que se deve a 

variação de temperatura. Além do que, queríamos que eles externalizassem os 

modelos mentais que eles possuíam sobre como estava o arranjo molecular em cada 

estado físico com o auxílio de bolinhas de EVA´s e em seguida construir um modelo 

mais adequado. 

2) Fazer com que o aluno compreenda que a densidade vai além das fórmulas e 

definições matemáticas. E sim, aplicar a parte conceitual, fazendo com que o aluno 

perceba que materiais iguais têm a mesma densidade independente do seu volume. 

3) Fazer com que o aluno saiba diferenciar substâncias puras simples e composta de 
misturas homogêneas e heterogêneas. 

4) De um modo geral, mostrar para os alunos que as partículas* que compõem uma 
substância podem se organizar de diferentes formas. Essas diferentes formas estão 
relacionadas ao seu estado físico. As partículas podem estar mais unidas ou mais 
afastadas, de acordo com as condições de temperatura e de pressão a que a matéria 
esteja sendo submetida, alterando essas condições, podemos efetuar mudanças no 
estado físico da matéria. 

5) Discussão com os alunos para saber quais os motivos de terem levado eles a 
montarem as partículas da água de tal forma. A seguir discussão de como matérias 
diferentes (metais, nitrogênio) agem de formas diferentes quando expostos a 
diferentes temperaturas e pressão. 

6) Entregar uma folha contendo desenhos dos três estados físicos da água (sólido, 
líquido e gasoso) e pedir que eles descrevam as diferenças, no ponto de visão 
químico, e desenhem microscopicamente o arranjo das partículas de água para cada 
tipo de estado da mesma. 
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7) Utilizando provetas, pedir que o aluno coloque volumes variados de água e óleo, e 
assim, pesar casa volume, e calcular as densidades. O objetivo é mostrar que uma 
mesma substância possui densidade constante não importando o volume. 

8) Colocar o mesmo volume de um respectivo líquido (água) em um béquer e em uma 
proveta: A intenção de realizar este teste é mostrar que não importa o formato do 
objeto, o líquido sempre terá a mesma densidade. 

9) Comparar seu peso com um pedaço de um metal qualquer no estado sólido (talvez 
uma latinha ou uma pequena chapa de metal). Neste procedimento conseguimos 
tubinhos, todos de mesmo tamanho e formato, com diferentes materiais. Em alguns 
deles continha mercúrio e nos outros, raspas de alguns metais. A intenção era 
mostrar aos alunos estes tubos e perguntar qual que eles achavam que era mais 
pesado, e esperávamos que eles respondessem que eram os que continham as raspas 
de metal e a partir daí discutiremos que nem sempre o que é sólido é 
necessariamente é mais pesado que um líquido. 

10) Ao colocarmos o ovo em um béquer com água, este ficará em repouso no fundo do 
béquer. Adicionando um pouco de sal, e mudando a temperatura a densidade da 
solução aumentará fazendo com que o ovo flutue. 

11) O funcionamento deste abajur envolve densidade e temperaturas de fusão. 
Utilizaremos um vídeo para mostrar aos alunos e após a exibição pediremos que eles 
tentem explicar o que ocorre. 

12) Você sabe o que é densidade? Se possível explique. 

13) Teremos bolinhas de isopor de diferentes cores, brancas e pretas, representando um 
elemento cada uma. Colocaremos algumas de uma única cor em um béquer e 
algumas em outro. Colocaremos também algumas misturadas e em outro béquer elas 
estarão unidas, representando que houve reação química. O objetivo disto é tentar 
ver se os alunos conseguem diferenciar os béqueres e justificar quais são substâncias 
puras e misturas. Construiremos o conceito de substâncias puras e misturas 
utilizando estas bolinhas de isopor, mostrar que um conjunto de átomos com as 
mesmas propriedades químicas constitui um elemento químico, as substâncias. 
Essas, por sua vez, se caracterizam por uma porção desses átomos.  

14) Substância pura é aquela formada exclusivamente por partículas (moléculas ou 
átomos) quimicamente iguais e que as misturas são formadas por duas ou mais 
substâncias e se classificam em homogênea ou heterogênea, dependendo da natureza 
de seus constituintes, uma vez que toda mistura homogênea é uma solução. 

15)  Duas substâncias puras quando misturadas trata-se de uma mistura homogênea. 
Queremos mostrar que após o sal se dissociar na água a mistura adquire aspecto 
único, visualmente só se percebe a água, e isto trata-se de uma mistura homogênea. 

16)  Quando falamos de bronze, ouro, aço entre outros pensamos que há apenas um 
material constituinte, mas não, eles são feito de outros componentes, mesmo 
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aparentando serem substâncias puras. Mostrar que ligas são materiais com 
propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos químicos sendo que pelo 
menos um deles é metal. Elas podem ter suas propriedades amplamente alteradas 
por meio do processo utilizado na sua preparação e também pela proporção em que 
esses elementos são misturados.  

Na tabela 9 está representada as classificações realizadas para cada UA quanto a 

intradisciplinaridade, complexidade das competências científicas e complexidade dos 

conteúdos científicos. 

Tabela 9: Classificação para as UA do relatório B 

UA Intradisciplina- 
ridade 

Competências Conteúdos 

1 (F) C- CC+ 3 
2 (F) C- CC- 2 
3 (F) C- CS- 1 
4 (C) C- CC+ 3 
5 (OM) C- CC+ 3 
6 (A) C- CC+ 3 
7 (OM e F) C- CC- 2 
8 (OM e F) C- CS+ 2 
9 (OM e F) C- CS+ 2 
10 (C) C- CS+ 2 
11 (OM) C- CC- 2 
12 (A) C++ CS- 1 
13 (OM e F) C- CS+ 2 
14 (C) C- CS- 1 
15 (C e F) C++ CS- 1 
16 (C) C- CS+ 2 

 
 
 

Cálculos para o Relatório B: 
 
 
(B)IPintra  = (2 . 1)+(0 . 2)+ (14 . 3)+(0 . 4)  = 44 =0,68 
              (16 . 4)                         64          
 
(B)IPcomp = (4 . 1)+(5 . 2)+ (3 . 3)+ (4 . 4) = 39 =0,61 
           (16 . 4)             64 
            
 
(B)IPcont = (4. 1)+(8 . 2)+ (4 . 3) = 32 =0,67 
            (16 . 3)          48 
 
 
(B)Nível de Exigência Conceitual = 44 + 39 + 32 = 115 =0,65 
                          64 + 64 +48      176 
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6.3.3 Relatório C 

 

No Relatório C foram encontradas 17 UA: 

 

1) Partimos para o experimento: juntamos a mesma quantidade de papel nos dois 

lados da balança de modo que esta ficou em equilíbrio e então ateamos fogo no 

papel. A parte na qual ateamos fogo subiu, portanto ficou mais leve e foi isso 

que a maioria dos alunos previu. Discutimos sobre o ocorrido e levantamos 

proposições sobre o que ocorreria se queimássemos a palha de aço. Partimos 

para queima da palha e o lado que pegou fogo ficou mais pesado, pois o prato 

desceu. 

2) Fazer os alunos criarem modelos de do que acontece com os materiais 

trabalhados em uma reação de combustão e conseguirem explicar a variabilidade 

de massas dos materiais trabalhados no experimento. 

3) Após a breve introdução será explicado aos alunos a proposta do experimento do 

dia, instigando eles expressarem o que acreditam que irá acontecer nas reações e 

expor essas ideias em forma de desenhos ou texto, ou ambos em ficha 

4) Durante a primeira intervenção os alunos exteriorizam seus conhecimentos 

(modelos) preenchendo as fichas avaliativas individuais, onde levantam o que 

esperam que aconteça, o que aconteceu (após experimento) e conclusão acerca 

do experimento. 

5) Escreva, desenhe ou esquematize o que você imagina que acontecerá na 

combustão do papel: Antes e depois do experimento 

6) Agora, redija uma conclusão sucinta que explique o que foi observado.  

7) Retirar a concepção alternativa dos alunos que energia tem massa 

8) Mostrar que numa transformação sempre a massa se conserva independente da 

entalpia de reação. 

9) Analisar e interpretar dados experimentais, sabendo detectar possíveis erros no 

procedimento. 

10)  Constatar que a ciência é passível de falhas e erros 
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11) Tentamos mostrar que a massa se conserva independente da entalpia, portanto 

não faz sentido dizer que num sistema aberto se perde ou se ganha material por 

conta da energia liberada ou absorvida numa reação. 

12) Descreva as interações observadas em cada um dos sistemas estudados. 

13) Compare o envolvimento de energia em cada um dos sistemas estudados. 

14) Relacione os resultados obtidos para as massas iniciais e finais e cada sistema e 

os respectivos envolvimentos de energia. 

15) Compare a massa inicial do sistema com a massa final numa transformação em 

que há liberação de calor. Faça o mesmo para uma transformação em que há 

consumo de calor. 

16) Você diria que energia tem massa?  Argumente com base nas respostas anteriores. 

17) Como você explica as diferenças nos resultados experimentais observados 

quando se queima a palha de aço e o papel? 

 

Na tabela 10 está representada as classificações realizadas para cada UA quanto a 

intradisciplinaridade, complexidade das competências científicas e complexidade dos 

conteúdos científicos. 

 

Tabela 10: Classificação para as UA do relatório C 

UA Intradisciplina- 
ridade 

Competências Conteúdos 

1 (OM) C++ CS- 1 
2 (F) C- CC+ 3 
3 (OM) C++ CC+ 3 
4 (A) C- CC+ 3 
5 (A) C- CC- 2 
6 (A) C- CC+ 3 
7 (F) C- CC+ 3 
8 (F) C- CC+ 3 
9 (F) C- CC+ 3 
10 (F) C+ CS- 1 
11 (C) C- CC+ 3 
12 (A) C++ CS+ 2 
13 (A) C++ CC+ 3 
14 (A) C- CC+ 3 
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15 (A) C++ CC+ 3 
16 (A) C- CC+ 3 
17 (A) C- CC+ 3 

 
 
 

 Cálculos para o Relatório C: 
 
 
(C)IPintra  = (5 . 1)+(1 . 2)+ (11 . 3)+ (0 . 4) = 40 =0,59 
              (17 . 4)                               68          
 
(C)IPcomp = (2 . 1)+(1 . 2)+ (1 . 3)+ (13 . 4) = 59 =0,87 
           (17 . 4)                     68 
            
 
(C)IPcont = (2. 1)+(2 . 2)+ (13 . 3) = 45 =0,88 
            (17 . 3)      51 
 
 
(C)Nível de Exigência Conceitual = 40 + 59 + 45 = 144 =0,77 
                             68 + 68 +51      187 
 

 
6.3.4. Relatório D 
 

Foram encontradas 10 UA no relatório D: 

 

1) As intervenções objetivaram utilizar a concepção multimodal como 

ferramenta articuladora de construção de modelos mentais acerca do conceito de 

miscibilidade e polaridade por parte dos alunos, também propõem-se identificar as 

concepções alternativas e avaliar a aprendizagem nos diversos modos de comunicação. 

 2) As atividades foram aplicadas em dois encontros de 1 hora e 40 minutos cada. 

No primeiro, os alunos investigaram experimentalmente o comportamento dos álcoois: 

etanol, propan-1-ol, butan-1-ol, pentan-1-ol e 2-metilpropan-2-ol em meio aquoso. 

3) Cada grupo teve a tarefa de desenvolver um método para investigar o 

comportamento dos álcoois em meio aquoso e preencher a tabela 2 com as observações. 

Apenas foi necessário o esclarecimento técnico acerca das funções das vidrarias 

disponíveis. 

4) Ainda neste primeiro encontro, foi pedido aos alunos que representassem, a 
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partir de um desenho, a interface molecular de uma mistura homogênea e heterogênea, 

respectivamente.  

5) Ao final desta aula o aluno deverá ser capaz de relacionar as polaridades das 

substâncias com suas propriedades macroscópicas 

6) Definir, experimentalmente, que algumas substâncias não se misturam; 

relacionar a polaridade das substâncias com a afinidade de dissolução; elaborar um 

modelo que, forneça argumentos explicativos ao resultado experimental realizado. 

7) A partir dos resultados, promove-se um debate acerca dos padrões observados. 

Espera-se que o aluno note que, com o aumento da cadeia carbônica, a solubilidade 

diminui. A discussão deverá levar o aluno a propor explicações à  nível intermolecular. 

8) O experimento realizado anteriormente será utilizado como molde para esta 

atividade. Em uma folha sulfite, o aluno deverá desenhar a interface das moléculas das 

duas substâncias em uma mistura heterogênea e de uma mistura heterogênea. 

9) Com base nos seus conhecimentos de polaridade molecular, 

eletronegatividade e geometria molecular, formule uma explicação para as diferenças de 

miscibilidade do propan-1-ol (C3H8O) e do pentan-1-ol (C5H12O) em meio aquoso. 

10) O butan-1-ol e o 2-metilpropan-2-ol possuem a mesma fórmula e massa 

molecular (C4H10O). Pela análise das representações 3D e pelos seus conhecimentos 

sobre a polaridade das moléculas, explique porque um deles é miscível em água e o 

outro não. 

Na tabela 11 está representada as classificações realizadas para cada UA quanto 

a intradisciplinaridade, complexidade das competências científicas e complexidade dos 

conteúdos científicos. 

 

Tabela 11: Classificação para as UA do relatório D 

UA Intradisciplina- 
ridade 

Competências Conteúdos 

1 (OM) C- CC+ 3 
2 (F) C++ CS- 1 
3 (OM) C- CC- 2 
4 (A) C++ CS+ 2 
5 (A) C- CC- 2 
6 (A) C- CC+ 3 
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7 (F) C- CC+ 3 
8 (F) C++ CS+ 2 
9 (F) C- CC+ 3 
10 (F) C- CC+ 3 

 
 
 

 Cálculos para o Relatório D: 
 
 
(D)IPintra  = (3 . 1)+(0 . 2)+ (7 . 3)+ (0 . 4) = 24 =0,60 
              (10 . 4)                             40          
 
(D)IPcomp = (1 . 1)+(2 . 2)+ (1 . 3)+ (6 . 4) = 30 =0,75 
           (10 . 4)                    40 
            
 
(D)IPcont = (1. 1)+(4 . 2)+ (5 . 3) = 24 =0,80 
            (10 . 3)     30 
 
 
(D)Nível de Exigência Conceitual = 24+ 30 + 24 = 78   =0,71 
                              40 + 40 +30     110 

 
 
6.3.5. Relatório E 
 

Foram encontradas 16 UA no relatório E 

1) Ao equilibrar o papel nos dois lados, pedimos aos alunos que explicassem para 

nós professores, o que eles achariam que aconteceria ao queimar um dos lados e 

em seguida que escrevessem ou desenhassem aquilo no papel.  

2) Um dos lados então foi queimado. Depois de certo tempo, o suporte com o papel 

queimado subiu, permanecendo num nível superior ao outro suporte com o papel 

intacto. Perguntou-se aos alunos novamente, se o acontecimento ocorreu 

exatamente como eles pensaram. Exploramos as ideias que justificavam a subida 

do papel, tais como o porquê ficou mais leve, como seria essa diminuição de 

massa e qual elemento estaria relacionado com ela. Os alunos tomaram nota 

novamente 

3) No fim da aula, pedimos aos alunos que elaborassem uma explicação do porquê 

daqueles fenômenos e que escrevessem novamente aquilo no papel. Nenhuma 

explicação concreta foi dita a eles durante a aula, apenas foram feitos alguns 
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direcionamentos quando alguma ideia não totalmente certa era levantada, com 

isso criávamos um choque cognitivo em suas mentes a fim de confrontar tais 

ideias. 

4) Os alunos pesavam e anotavam a massa do sistema inicial, composto por béquer, 

água, vidro de relógio e substância, de modo que a substância não estava 

dissolvida em água, apenas em cima do vidro sob o béquer e em seguida 

pesavam e anotavam a massa do mesmo sistema, porém com a substância 

dissolvida, tomando o devido cuidado para que toda a substância fosse 

dissolvida na água. O fenômeno que eles deveriam observar seria a mudança na 

temperatura do béquer e associá-la com a não variação de massa dos sistemas. 

5) Após esse aparato de dados, todas as explicações e teorias que explicassem os 

três fenômenos foram melhor concretizados, tomando cuidado sempre para que 

os alunos seguissem o caminho das explicações frente o que eles mesmos 

observaram, nunca entregando a eles as respostas prontas. 

6) Escreva, desenhe ou esquematize o que você imagina que acontecerá com os 

pratos da balança: a) Na combustão do papel; b) Na combustão da palha de aço 

7) Descreva, desenhe ou esquematize o que você observou: 

a) Na queima do papel; b) Na queima da palha de aço 

8) Descreva as interações observadas em cada um dos sistemas estudados. 

9) Compare as massas iniciais e as massas finais em cada caso e analise o que 

ocorreu. 

10)  Compare o envolvimento de energia em cada um dos sistemas estudados. 

11)  Relacione os resultados obtidos para as massas iniciais e finais e cada sistema e 

os respectivos envolvimentos de energia.  

12) Você diria que energia tem massa?  Justifique sua resposta com base na resposta 

anterior. 

13)  Descreva as interações que ocorrem no processo de queima do papel. 

14) Descreva as interações que ocorrem no processo de evaporação de água. 

15) Há diferenças entre o processo de queima e o processo de evaporação? Por quê? 
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16) Como você explica as diferenças nos resultados experimentais observados 

quando se queima a palha de aço e o papel? 

Na tabela 12 estão representadas as classificações realizadas para cada UA quanto a 

intradisciplinaridade, complexidade das competências científicas e complexidade dos 

conteúdos científicos. 

Tabela 12: Classificação para as UA do relatório E 

UA Intradisciplina- 
ridade 

Competências Conteúdos 

1 (OM) C++ CS- 1 
2 (OM) C++ CS- 1 
3 (OM) C- CC+ 3 
4 (OM) C- CC- 2 
5 (OM) C- CC- 2 
6 (A) C++ CS- 1 
7 (A) C++ CC- 2 
8 (A) C++ CC- 2 
9 (A) C- CS+ 2 
10 (A) C- CC- 2 
11 (A) C- CC+ 3 
12 (A) C- CC+ 3 
13 (A) C- CC- 2 
14 (A) C- CC- 2 
15 (A) C- CC+ 3 
16 (A) C- CC+ 3 

 
 
 

 Cálculos para o Relatório E: 
 
 
(E)IPintra  = (5 . 1)+(0 . 2)+ (11 . 3)+ (0 . 4) = 38 =0,60 
              (16 . 4)                              64          
 
(E)IPcomp = (3 . 1)+(1 . 2)+ (7 . 3)+ (5 . 4) = 46 =0,72 
           (16 . 4)                    64 
            
 
(E)IPcont = (3. 1)+(8 . 2)+ (5 . 3) = 34 =0,71 
            (16 . 3)     48 
 
 
(D)Nível de Exigência Conceitual = 38+ 46 + 34 = 118   =0,67 

                                 64 + 64 +48     176 
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6.3.6. Relatório F 
 

 Foram encontradas 11 UA: 

1) Fazer com que os alunos correlacionem as mudanças de temperaturas com as de 

estado físico e simultaneamente aprendam as diferenças de agrupamento das 

partículas em cada um dos estados. 

2) Possibilitar que os alunos compreendam que diferentes materiais possuem carga, 

que esta pode ser positiva ou negativa e que através do atrito podemos criar um 

acúmulo de carga, o efeito da aproximação de objetos eletrizados e como as 

cargas influenciam na miscibilidade das substâncias. 

3) Trazer aos alunos os conceitos de elemento químico, substância pura e composta 

e mistura, através do ponto de vista de cada um dos níveis de representação. 

4) Para começar a aula foi proposta uma pequena discussão e retomada do tema 

anterior, considerando também os conhecimentos prévios dos alunos, como 

finalização os alunos deveriam expressar como imaginavam as partículas de uma 

mesma substância em diferentes estados, além do recurso visual, eles podiam 

escrever para complementar a explicação. 

5)  Em cada um dos experimentos pedimos para que os alunos desenhassem aquilo 

que viram macroscopicamente do ponto de vista microscópico, consistindo em 

uma transição de níveis. 

6) Mostrar como um canudinho de plástico eletrizado através do atrito com o 

cabelo é capaz de movimentar outro canudo fixado em um isopor. 

7) Aproximar um balão de festa de um filete de água, outro de álcool e outro de 

óleo, para ver quais tem sua trajetória alterada. 

8) Misturar água + álcool e água + óleo para notar se as substâncias se misturam ou 

não. 

9) Mostramos também vídeos e animações sobre o assunto, que tinham o enfoque 

microscópico. 
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10)  Para facilitar a avaliação pedimos aos alunos que fizessem uma legenda e 

usassem cores diferentes para seus desenhos, que foram feitos em diferentes 

momentos; antes do experimento, após o experimento e após o vídeo/animação. 

11)  A partir de perguntas, tentamos construir os conceitos de elementos químico, 

substância pura, simples e composta e de mistura. 

Na tabela 13 estão representadas as classificações realizadas para cada UA quanto a 

intradisciplinaridade, complexidade das competências científicas e complexidade dos 

conteúdos científicos. 

Tabela 13: Classificação para as UA do relatório F 

UA Intradisciplinaridade Competências Conteúdos 
1 (F) C- CC+ 3 
2 (F) C- CC+ 3 
3 (F) C- CC+ 3 
4 (OM) C- CC- 2 
5 (OM) C++ CC- 2 
6 (OM) C- CC- 2 
7 (OM) C- CC- 2 
8 (OM) C- CS+ 1 
9 (OM) C- CC- 2 
10 (A) C- CC- 2 
11 (OM) C- CC- 2 

 
 
 

 Cálculos para o Relatório F: 
 
 
(F)IPintra  = (1 . 1)+(0 . 2)+ (10 . 3)+(0 . 4)  = 31 =0,70 
              (11 . 4)                            44          
 
(F)IPcomp = (1 . 1)+(0 . 2)+ (6 . 3)+ (4 . 4) = 36 =0,82 
           (11 . 4)                    44 
            
 
(F)IPcont = (1. 1)+(7 . 2)+ (3 . 3) = 24 =0,73 
            (11 . 3)     33 
 
 
(F)Nível de Exigência Conceitual = 31+ 36 + 24 = 91   =0,75 

                                 44+ 44 +33     121 
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7. Discussão Nível De Exigência Conceitual 
 

Na Tabela 14 estão apresentados os resultados dos cálculos para o nível de 

intradisciplinaridade, competências, conteúdos e exigência conceitual. 

 

Tabela 14: Resultados gerais obtidos através dos cálculos. 

 Intradisciplinaridade Competências Conteúdos Exigência 

Conceitual 

A 0,60 0,77 0,63 0,73 

B 0,68 0,61 0,67 0,65 

C 0,59 0,87 0,88 0,77 

D 0,60 0,75 0,80 0,71 

E 0,60 0,72 0,71 0,67 

F 0,70 0,82 0,73 0,75 

 

7.1 Intradisciplinaridade 
 

 A intradisciplinaridade se refere às relações que podem ser constituídas entre 

vários conteúdos da mesma disciplina. De acordo com Gallian (2009), a 

intradisciplinaridade favorece a formação de uma visão integradora do conhecimento. 

Essa visão é, de acordo com Bernstein (1996), constituída por uma hierarquia operando 

em diferentes níveis de abstração e caracterizada pelo discurso vertical.  

 A presente análise toma como suposição o fato de a intradisciplinaridade de grau 

elevado ser referente a um alto nível de exigência conceitual (MORAIS, NEVES & 

PIRES, 2004).  Em todos os relatórios, a maior parte das UA analisadas foi classificada 

como C-, sendo caracterizadas pela presença de relação entre conceitos de ordem 

complexa e simples dentro do mesmo tema. A UA evidenciada abaixo, mostra 

claramente a abordagem simples à complexa da química, pois leva em consideração os 

níveis macroscópicos, microscópicos e submicroscópicos. 
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“Trazer aos alunos os conceitos de elemento químico, substância pura e 

composta e mistura, através do ponto de vista de cada um dos níveis de 

representação.” (UA 3 do relatório F) 

 

 A próxima UA apresentada mostra a preocupação dos autores do relatório C em 

abordar conhecimentos já vistos pelos alunos, fazendo com que o aluno estabeleça 

relações entre conteúdos da química que já foram e que ainda serão abordados. 

 

“Durante a primeira intervenção os alunos exteriorizam seus conhecimentos 

(modelos) preenchendo as fichas avaliativas individuais, onde levantam o que 

esperam que aconteça, o que aconteceu (após experimento) e conclusão acerca 

do experimento.” (UA 4 do relatório C) 

 

 Apesar da classificação C- ser considerada como fraca, o IPintra que é a média 

ponderada dos critérios de análise da intradisciplinaridade variaram de 0,59 (relatório C) 

a 0,70 (relatório F). Não há grande diferença entre as médias ponderadas dos relatórios 

para a intradisciplinaridade, ainda assim, podemos dizer que os autores dos relatórios A 

(IPintra=0,60), C (IPintra=0,59), D (IPintra=0,60) e E (IPintra=0,60) apresentaram certa 

preocupação em apresentar a ligação entre diferentes conteúdos da química trabalhados 

na aula. Já no relatório F (IPintra=0,70) houve uma maior presença de relações entre 

conteúdos complexos ou simples da química dentro de diferentes temas dessa 

disciplina, indicando uma abordagem integradora do conhecimento químico.  

 

7.2 Complexidade Das Competências Científicas 
 

 O cálculo da complexidade das competências científicas aborda as competências 

a serem desenvolvidas no ensino. De acordo com Bloom et al. (2002), as competências 

complexas CC envolvem interpretação, extrapolação, aplicação, análise, síntese e 

avaliação.  Nos relatório C e D, a maior parte das UA foi classificada como CC+, a qual 

se refere a utilização de um elevado nível de abstração, incluindo as capacidades de 

análise, síntese e avaliação (GALLIAN, 2009). Segundo Calado (2007), a análise 

possibilita o desenvolvimento da capacidade de pensar sobre um conhecimento 

possibilitando a compreensão de sua estrutura organizacional. A síntese, de acordo com 

Calado (2007), é a capacidade de agrupar elementos com o intuito de formar o todo. A 
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capacidade de avaliação requer o agrupamento de julgamentos bem definidos sobre o 

que está sendo estudado (Calado, 2007). Exemplo desta análise (CC+) é evidenciado 

pela UA apresentada abaixo, a qual mostra que os alunos foram instigados a pensar e 

criar hipóteses sobre um experimento. 

  

“Durante a primeira intervenção os alunos exteriorizam seus conhecimentos 

(modelos) preenchendo as fichas avaliativas individuais, onde levantam o que 

esperam que aconteça, o que aconteceu (após experimento) e conclusão acerca 

do experimento.” (UA 4 do relatório C) 

 

 Nos relatórios A, E e F a maioria das UA foram analisadas como CC-, que se 

referem a competências complexas de baixo nível de abstração, conforme evidenciado 

pela UA abaixo, a qual mostra que foi apenas solicitado ao aluno que descrevesse o 

processo exigindo pouca abstração. 

 

“Descreva as interações observadas em cada um dos sistemas estudados.” ( UA 

8 do relatório E) 

 

 Por fim, no relatório B, a maior parte das UA foram classificadas com CS+, o 

qual se refere a processos como o de “transformar uma informação numa forma de 

comunicação diferente daquela em que foi apreendida” (GALLIAN, 2009 p. 30). 

Segundo Bloom et al. (2002), as competências CS possuem uma abordagem a nível 

mais elementar. A UA apresentada abaixo mostra que é exigido do aluno que ele 

relacione características vistas em sala de aula em uma nova situação. 

 

“O funcionamento deste abajur envolve densidade e temperaturas de fusão. 
Utilizaremos um vídeo para mostrar aos alunos e após a exibição pediremos que eles 
tentem explicar o que ocorre.” (UA 10 do relatório B) 

 

 A média ponderada IPcomp dos relatórios apresentaram valores variando entre 

0,61 (Relatório B) e 0,87 (Relatório C). Foram encontrados valores de IPcomp  

aproximados entre os relatórios A (IPcomp =0,77), D (IPcomp =0,75) e E (IPcomp =0,72) 

evidenciado a utilização de competências que exigem aplicação à nível complexo. No 
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relatório B, foi encontrado um valor de IPcomp = 0,62 que em comparação aos demais, 

trás uma abordagem que exige competências científicas com menor nível de abstração . 

O maior nível de IPcomp foi encontrado no relatório C (IPcomp =0,87), evidenciando que 

os autores deste relatório tiveram uma maior preocupação na utilização de competências 

mais complexas e que levavam o aluno a desenvolver a capacidade de analisar e avaliar. 

Essas competências mais complexas exigem do aluno um nível de abstração mais 

elevado que as competências simples (GALLIAN, 2009). A abstração é fundamental 

para a compreensão de diversos conceitos químicos. Deste modo, a abordagem que 

exige alto nível de abstração pode facilitar a compreensão da química.  

 

7.3 Complexidade Dos Conteúdos Científicos 
 

 A complexidade de conteúdos científicos se refere a conteúdos de ordem simples 

e conteúdos de ordem complexa. Os relatórios A e C apresentaram a maior parte das UA 

classificadas como de terceira ordem, que aborda “temas unificadores, às ideias 

estruturantes, representando, em ciências, as generalizações acerca do mundo” 

(CALADO, 2007, p. 72).  Nos relatórios B, D, E e F a maioria foi classificada como de 

segunda ordem que apesar de complexos, não apresentam exemplos ou definições 

compreensíveis.   

 Para a complexidade dos conteúdos científicos, foi encontrado um valor de IPcont  

variando entre 0,63 (Relatório A) e 0,88 (Relatório C). No relatório A, foi encontrado 

um valor de IPcont =0,63, que foi o valor mais baixo dentre os relatórios, evidenciando a 

presença de conceitos com baixo nível de abstração, quando comparado aos demais 

relatórios. Os maiores índices foram encontrados nos relatórios C (IPcont  =0,88) e D 

(IPcont  =0,80)  evidenciando que no relatório C  pode ser identificada uma maior ênfase 

no desenvolvimento de conceitos de segunda ordem, que são conceitos complexos, 

ainda que não se refiram a temas unificadores. 

 

7.4 Nível De Exigência Conceitual 
 

 Com os dados apresentados é possível calcular o nível de exigência conceitual 

dos relatórios e também classifica-los. Na tabela 15 estão apresentados os níveis que 

caracterizam a intradisciplinaridade, a complexidade dos conteúdos científicos, a 
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complexidade das competências científicas e a descrição das características de cada um 

dos relatórios. 

Tabela 15: Características e descrição de cada um dos relatórios. 

Relatório Itra Comp Cont Descrição 

A C- CC- 3 Os autores se preocuparam em estabelecer relação entre conteúdos 

de ordem simples e complexa dentro do mesmo tema, exigindo 

aplicação à nível simples, interpretação e extrapolação.  Os conceitos 

complexos fazem referência a temas que exigem estabelecimento de 

relações entre vários fenômenos. 

B C- CC+ 2 Os autores se preocuparam em estabelecer relação entre conteúdos 

de ordem simples e complexa dentro do mesmo tema, exigindo um 

alto nível de abstração incluindo as capacidades de avaliar, sintetizar 

e analisar. Exigem abordagem de conceitos complexos sem exemplos 

evidentes e sem definições perceptíveis. 

C C- CC+ 3 Os autores se preocuparam em estabelecer relação entre conteúdos 

de ordem simples e complexa dentro do mesmo tema, exigindo um 

alto nível de abstração incluindo as capacidades de avaliar, sintetizar 

e analisar. Os conceitos complexos fazem referencia a temas que 

exigem estabelecimento de relações entre vários fenômenos. 

D C- CC+ 3 Os autores se preocuparam em estabelecer relação entre conteúdos 

de ordem simples e complexa dentro do mesmo tema, exigindo um 

alto nível de abstração incluindo as capacidades de avaliar, sintetizar 

e analisar. Os conceitos complexos fazem referencia a temas que 

exigem estabelecimento de relações entre vários fenômenos. 

E C- CC- 2 Os autores se preocuparam em estabelecer relação entre conteúdos 

de ordem simples e complexa dentro do mesmo tema, exigindo 

aplicação à nível simples, interpretação e extrapolação. Exigem 

abordagem de conceitos complexos sem exemplos evidentes e sem 

definições perceptíveis. 

F C- CC- 2 Os autores se preocuparam em estabelecer relação entre conteúdos 

de ordem simples e complexa dentro do mesmo tema, exigindo 

aplicação à nível simples, interpretação e extrapolação. Exigem 

abordagem de conceitos complexos sem exemplos evidentes e sem 

definições perceptíveis. 

 

 Os relatórios E e F, apesar de possuírem as mesmas características, possuem 

nível de exigência conceitual bem diferentes, E= 0,67 e F=0,75. Isto acontece porque 

cada uma das características analisadas aparecem de modo mais evidente, ou seja, em 
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maior número de vezes no relatório F que no relatório E. Esse fato demonstra que não 

basta preparar atividades com características que possam ser consideradas com maior 

nível de exigência, é necessário que estas sejam frequentes nas atividades desenvolvidas 

em sala de aula. Os relatórios E e F são bons exemplos para evidenciar esta justificativa 

pois, apesar das mesmas características, o relatório E foi o relatório com menor 

exigência conceitual analisado e o F com o segundo maior nível de exigência 

conceitual. 

 O nível de exigência conceitual para os relatórios A (0,73) e D(0,71) foram 

próximos, representando um bom desempenho dos professores em formação inicial, os 

quais elaboraram aulas com um bom desempenho conceitual, o que significa um bom 

resultado por ser esta a primeira vez que estes professores criam e aplicam suas próprias 

aulas.   

 Os relatórios C (0,77) e F (0,75) foram os relatórios com maiores índices de 

exigência conceitual. Deste modo, os autores dos relatórios demonstraram possuir a 

capacidade de criar atividades que estabeleçam relações entre diferentes conteúdos da 

química, desenvolvendo nos alunos a competências científicas complexas e com ênfase 

em conteúdos que exijam dos estudantes o desenvolvimento da capacidade de abstração. 
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8. Considerações Finais 

 

A partir da análise dos relatórios de bolsistas PIBID foi possível identificar 

indícios da presença dos fatores originais e interativos do modelo proposto, mostrando 

que este modelo, conforme previsto por Schönborn e Anderson (2009), pode ser 

utilizado como base para que professores possam criar e aplicar atividades, aulas e 

avaliações. É importante ressaltar que para que essas atividades possam trazer 

significado para os estudantes, pode ser necessário que o professor utilize mais os 

fatores interativos e principalmente o fator interativo (CRM), pois provavelmente é 

nesse ponto em que os alunos terão embasamento para conseguirem interpretar 

representações externas e para compreenderam a química.  

O fator interativo (CRM) pode ser considerado como mais difícil de ser 

abordado, por exigir que os estudantes façam uso de abordagens mais complexas e 

exigir que o professor faça previsões dos possíveis questionamentos dos alunos para que 

as atividades cumpram o objetivo de chegar ao fator CRM. Para um professor de 

química pode ser um desafio conseguir criar abordagens que auxilie os alunos a transitar 

entre todos os fatores. Por isso, é necessário que desde a formação inicial, o professor 

seja preparado de forma prática para a criação de produções didáticas que envolvam 

esses fatores.  Porque passar de aluno a professor não é uma transição fácil, pois ela 

vem acompanhada de inseguranças e questionamentos. De acordo com Mattos (2011), 

esse processo é contínuo, complexo e inacabado. Além disso, envolve relações 

individuais do sujeito que influenciam sobre a forma como ele virá a ser professor.  

Quando se trata de produção didática de professores em formação inicial é de se 

esperar que estas apresentem um nível mais baixo de exigência conceitual, conforme 

resultado obtido por Gallian (2009). Esse resultado é esperado por ocorrerem 

recontextualizações do currículo ao passar pelo livro didático e depois ao chegar ao 

professor, pois ocorre a transformação do discurso regulador geral (DRG) em discurso 

pedagógico oficial (DPO). Resultado semelhante ao de Gallian (2009), não foi 

encontrado na presente pesquisa, onde os relatórios produzidos por professores em 

formação inicial apresentaram bom nível de exigência conceitual.  

O resultado obtido nesta pesquisa pode ser reflexo da formação inicial que os 

bolsistas PIBID presenciaram, pois nesta formação eles tiveram a oportunidade de 
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vivencia na prática a rotina de um professor e puderam trabalhar em equipe, 

favorecendo a discussão sobre aquilo que o bolsista observava nas aulas e sobre seus  

próprios questionamentos quanto a atuação como professor. Este trabalho de discussão 

reflexiva, a possibilidade de interação com outros professores e a possibilidade de 

vivenciar na prática a rotina de uma escola pode possibilitar a formação de professores 

reflexivos que saibam avaliar e questionar sua própria prática.  

 Na formação, os bolsistas PIBID foram instigados a buscarem mais referências e 

embasamentos teóricos para a criação de suas aulas, não ficando fixados apenas ao livro 

didático. Deste modo, a intradisciplinaridade, as competências e conteúdos não ficam 

perdidos no processo de ensino e aprendizagem. Diante disto, do mesmo modo que na 

pesquisa de Calado (2007), esta pesquisa pode contribuir com dados para a reflexão 

sobre a importância da formação de professores para o ensino de ciências. Essa 

formação deve ser embasada na possibilidade de flexibilidade curricular para aumentar 

a autonomia do professor para que este possa atender melhor as necessidades e 

dificuldades de seus alunos. 

 Vale ressaltar as limitações da investigação, uma delas é o fato de ter sido 

conduzida com um grupo específico de sujeitos, que foram os bolsistas PIBID de 

química na USP de São Paulo. Não necessariamente o mesmo resultado poderia ser 

encontrado quando em análise de outros grupos, mesmo que participante do PIBID de 

outras universidades ou cursos. Cada universidade e curso ao qual faz parte o PIBID 

possui sua metodologia de formação, e esta pesquisa mostra apenas os resultados de 

sujeitos específicos.  

 Outra limitação da pesquisa é quanto à análise em categorias. As categorias de 

análise devem ser utilizadas de modo padronizado para que qualquer outro investigador 

as utilize do mesmo modo, isto pode minimizar falhas de análise oriundas da 

subjetividade do investigador (ZIMERMAN, 2001). Para obter essa padronização, 

Zimerman (2001) sugere que os dados da pesquisa sejam entregues a um ou mais juízes 

para que eles também analisem de acordo com as categorias propostas. Porém, nesta 

pesquisa, os dados foram verificados apenas pela autora e pelo orientador, pela 

dificuldade em encontrar pessoas familiarizadas com o enquadramento teórico em 

estudo, sendo esta uma limitação da pesquisa,  
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